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Ua Rigsdagen senest var beskjæftiget med de vestindiske

Anliggender, i Anledning af et Forslag til Lov om Efter-

.givelse af det Kolonialkassen for St. Thomas og St. Jan

paahvilende Bidrag til de almindelige Statsfornødenheder

for Finantsaarene 1873—74 og 1874—75, imødekom den

vistnok Regjeringens og den vestindiske Befolknings Ønsker,

forsaavidt den fritog Kolonialkassen for at udrede det om-

handlede Bidrag af ^ 28000 aarligt (Loven af 10de April

1874). Men Forsamlingen gav dog at forstaae, at man

næppe ved paa denne Maade at eftergive Øerne et lovbestemt

Tilskud, paa den virksomste Maade fremmede deres Vel, og

et Udvalg i Folkethinget udtalte saaledes eenstemmigt, at

«dersom man indrømmede vore Øer en saa stor

Selvstændighed, som kunde bestaae med den

givne statsretligestilling og KronensRet, vilde

en saadan Reform vise sin indgribende Betyd-

ning, ogsaa i en Forbedring af Øernes økono-

miske og finantsielle Tilstand."

Denne Paastand er ikke ny. Den er bleven fremsat

for Aar tilbage, da et Udvalg i Folkethinget afgav Be-

tænkning over et Forslag, der tilsigtede at fritage Kolo-

nierne for de Udgifter, der vare forbundne med deres

Overbestyrelse herhjemme; den er kommet til Orde under

i
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Forhandlinger paa Rigsdagen og i Øernes Kolonialraad,

i en Adresse til Hs. Maj. Kongen og i den lokale Presse,

og den har endelig for nylig fundet et Udtryk i en Be-

tænkning, som med langt videregaaende Fordringer for

Øie er bleven afgivet af et Udvalg i Kolonialraadet paa

St. Thomas. Man kunde saaledes formode, at der maatte

være nogen Sandhed i Paastanden, og at der virkehg^ i

den Maade, paa hvilken vestindiske Indvaanere havde Ad-

gang til at tage Bestemmelse om egiie Anliggender, laa

en Brøst, som hæmmede Øerne i deres Udvikling. Ikke

destomindre er det min Overbeviisning, at man ikke be-

høver at trænge dybt ind i de vestindiske Lokalforhold,,

for at overtydes om, at med Hensyn til denne Side af

Forbindelsen mellem Moderland og Kolonier lader der sig

kun ændre saare Lidet — for ikke at sige Intet — i den

Ordning, som allerede er etableret, og at der i hvert

Fald ikke ved nogen Indrømmelse paa dette Omraade,

hvad enten den tager Hensyn til de phantastiske Fordrin-

ger, der lyde fra en misfornøiet Kreds paa St. Thomas,

eller til de mere begrændsede, som have fundet deres

Talsmænd herhjemme, er den mindste Udsigt til at virke

til Øernes Fremgang i økonomisk eller nogen anden Ret-

ning. Det vil i saa Henseende være tilstrækkeligt at kaste

et Blik paa den nuværende Ordning, at see den saaledes,

som den faktisk har udviklet sig paa Grundlag af Kolo-

niallovens Forskrifter. Med nogle vestindiske Eiendomme-

ligheder in mente kunde man da forsøge, om nogen af

de paatænkte Veie maa formodes at føre til en bedre

Løsning.

I Spørgsmaalet om « Selvstyrelse » ligger imidlertid

kun den ene Side af Forbindelsen mellem Moderland og

Kolonier; der gives et andet Led i Forholdet, det finant-



sielle Mellemværende, og med Hensyn til den Maade,

paa hvilken dette er bleven ordnet, lader det sig næppe

nægte , at Kolonialloven har grebet feil. Den , som

for kort siden har besøgt disse Øer og fortrinsviis den

0, paa hvilken Byrden af et Tilskud til Moderlandets

Statsfornødenheder hviler, og med egne Øine har kunnet

see, hvorledes en Kommune, .der danner en af den nye

Verdens Hovedhavne, i Retning af Havneforanstaltninger

og Sundhedsvæsen, Hospitaler og Quarantaineanstalter

manglede de første Betingelser for at kunne hævde sin

Stilling — ikke som en Verdenshavn, men blot som et

velindrettet lokalt Anløbssted, og den, som fremdeles

saae, hvorlidet Øen endnu er istand til at kasernere sine

Tropper og huse sine Myndigheder, for ikke at tale om

Afsavnet af mange andre Goder, der tilkomme en betyd-

ningsfuld Kommune , han vilde bedre end nogen Anden

have faaet den Overbeviisning, at her kunde der ikke let

blive Tale om noget Overskud, for hvilket Øen ikke selv

havde den nødvendigste Anvendelse.

I begge Retninger har Undersøgelsen i Øieblikket en

mere fremtrædende Interesse. Efter al Sandsynlighed

maa der nemhg i den nærmeste Fremtid foreligge Lov-

givningsmagten herhjemme et Forslag til en ny Kolonial-

lov — Øernes Kolonialraad have siden Foraaret 1872, om

ikke i deres Møder saa i Udvalg, været beskjæftigede der-

med — og der vil i hvert Fald i den indeværende Rigs-

dagssamling byde sig en Leilighed til at komme ind paa

Spørgsmaalet i et større Omfang, naar Rigsdagen i Hen-

hold til Koloniallovens § 56 skal tage en ny Bestemmelse

om det Bidrag, der fremtidigt skal udredes af Øerne til

de almindelige Statsfornødenheder.

1



I.

Ved Udøvelsen af den lovgivende Myndighed for de

vestindiske Øer skjelner Kolonialloven mellem «saadanne

Anliggender, der udelukkende vedrøre Forhold indenfor

Øernes Grændser, derunder indbefattet deres Havne og

Søterritorium)) og <«de øvrige Kolonierne vedrørende An-

Hggender)). Loven har ikke angivet hvilke Anliggender,

der henhøre under de forskjeUige Klasser, men Grændsen

mellem dem maa drages saaledes, at den sidstnævnte

indskrænkes til at omfatte saadanne Forhold, der vedrøre

Øernes StiUing som Dele af det danske Statsterritorium.

Med Hensyn til de førstanførte Sager har Rigsdagen fra den

Dag, Loven traadte i Kraft — d. 1ste April 1865 — over-

draget sin Andeel i Lovgivningsmyndigheden til de vestindi-

ske Kolonialraad, saa at den koloniale Repræsentation i

Forening med Kongen har fri Reslutning over ethvert her-

under hørende Anhggende. Denne Delegation er imid-

lertid ikke uindskrænket, men Overdragelsen er begrænd-

set af, at der ikke maatte findes Anledning til paa

sædvanlig Maade at udgive en Lov. Kongerigets Lovgiv-

ningsmagt er altsaa beføiet til paa et hvilketsomhelst

Omraade og i en hvilkensomhelst Anledning at

træffe en Afgjørelse, der udelukkende vedkommer Øernes

indre Styrelse — idet det dog er tilføiet, at «forsaavidt

der findes Anledning til at udgive en Lov, skal Forslag til

denne, naar ikke særegne Grunde nødvendiggjøre en Und-

tagelse, forelægges vedkommende Kolonialraad til Betænk-

ning« — og i Anledning af denne Begrændsning møder

da den første Gjenstand for en Overveielse: om der i

Rigsdagens overordnede Stilling kan siges at ligge noget

Anstød mod den koloniale Selvstyrelse. Er der, naar
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man har Øernes Interesse udelukkende for Øie og ganske

vil see bort fra deres Stilling som en Deel af den danske

Stat, nogen Mulighed for at fjerne eller begrændse Moder-

landets Initiativ, og tør man antage, at denne Indrøm-

melse kunde medføre noget Gode i økonomisk eller anden

Retning? Spørgsmaalet kunde synes ørkesløst, naar Rigs-

dagen kun har udtalt sig for en Frihed, der lader sig

forene med »den givne statsrethge Stilling », men den, som

kjender de Fordringer, der lyde saa høirøstede fra et

Agitationsparti paa St. Thomas, vil vide, at Oppositionens

Ønsker netop gaae i denne Retning ; den foreliggende

Undersøgelse bliver derfor naturlig at optage , forinden

der bliver at see paa den Ordning, som man har villet

anbefale herhjemme.

Opmærksomheden maa da strax rettes paa , om

Kongerigets Lovgivningsmagt overhovedet har gjort Brug

af sin Ret til at medvirke i Lovgivningen for Øerne, og

ved hvilke Leiligheder den har benyttet sit Initiativ, men

her viser det sig, hvad man saa ofte synes at ville over-

see, at i Løbet af de ti Aar, i hvilke Kolonialloven

har været i Kraft, har Rigsdagen ikke ved en eneste

Leilighed fundet Anledning til at tage Beslutning om

et Forhold, der vedrører Koloniernes indre Anliggender,

skjøndt disse — som antydet — have saa vidt et Om-

fang, at de indbefatte ikke blot Øernes hele Økonomi,

men deres Administration og Retsvæsen, de kirkehge For-

hold, civile og militære Foranstaltninger osv. Den kolo-

niale Lovgivningsmagt har i saa Henseende havt de frie-

ste Hænder; den har paalagt Skatter og ophævet Skatter,

oprettet Embeder og indskrænket hidtil bestaaende, ord-

net Øernes Overbestyrelse , reduceret deres Hærstyrke,
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kontraheret Laan osv. , og Rigsdagen har end ikke seet,

hverken fra Regjeringen eller fra egne Medlemmer noget

Forslag om at blande sig i disse Anliggender; i Eet og

Alt har den overladt den lokale Lovgivningsmagt at fremme

eller undlade at fremme Sagerne efter eget Skjøn om

Kommunernes Tarv.

Det maa saaledes synes besynderligt, om Kolonial-

lovens Forbehold har været istand til at vække nogen

Misnøie paa Øerne. Man forstaaer ikke ret, hvorledes

der af den Grund idelig kan lyde Klager over Mangel

paa "Frihed og Selvstyrelse
»

, men det tør maaskee og-

saa antages , at dersom man kaster et Blik paa de Ud-

talelser, der ere fremkomne i denne Retning, give de

næppe Vidnesbyrd om, at Længslen efter en større Uaf-

hængighed skulde deles af de mere Indsigtsfulde eller af

den større Mængde.

I den Ansøgning, som for nogle Aar tilbage (Ilte

Juli 1870) blev indsendt til Hs. Maj. Kongen fra Indvaa-

nere paa St. Thomas, forelaa der ganske vist et Ønske

om, at der maatte tilstaaes "Kolonialraadet fri og

udelukkende Magt til at give Love i alle Sager, der

vedkom Anliggender indenfor Øernes Grændser»,

og denne Henvendelse blev underskrevet om ikke «af

saagodtsom den hele voxne mandhge Befolkning", som

det blev fremhævet i Rigsdagen, i hvert Fald af noget

over Halvdelen (1 1 1 1 af c. 2200). Men denne Adresse lader

sig ikke bedømme uden at erindre de Omstændigheder,

som fremkaldte den. De langvarige Underhandlinger om

Afstaaelsen havde bragt Handel og Skibsfart til at sygne

hen; under den herskende Usikkerhed var Administra-

tionen hindret i at træffe Foranstaltninger, som under

andre Omstændigheder havde været nødvendige; Øen bar
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stærke Minder om Jordskjælv og Orkaner, og Kolonial-

kassen havde lidt følelige Tab, i hvilke Bestyrelsen ikke

kunde siges uden Andeel. Under disse Forhold forkyndte

det kgl. Budskab, at Afstaaelsen ikke vilde komme istand;

der opstod en Skuffelse, og det lykkedes enkelte virk-

somme Ledere, Petitionens Ophavsmænd, at reise en Be-

vægelse og ved umiddelbare personlige Bestræbelser at

samle et stort Antal af Indvaanere om en Ansøgning, der

skildrede Tilstanden med de mørkeste Farver, og som

alene saae en Frelse i Øens Udsondring af Forbindelsen

med Moderlandet.

Men i denne Henvendelse tør man ikke see nogen

Udtalelse fra de mere Besindige og mere Indsigtsfulde.

Mellem Mand og Mand paa St. Thomas er man lidet til-

bøielig til at tage Adressen for alvorlig Gjerning; man

morer sig over den Maade, paa hvilken Underskrifterne

bleve samlede ved Petitionens Ombæring fra Dør til Dør,

over de mange ungdommelige Ansøgere og gjør opmærk-

som paa. at blandt dem, der optræde i denne Egenskab,

fmdes der ikke en Eneste af de Handlende i Byens høiest

beskattede Handelsklasser, men en Mængde ubekjendte

Navne, af hvilke adskilhge paa forretningsmæssig Maade

meddeles «pr. procura«. — Adressen vandt fortrinsviis

Tilslutning blandt den mere uselvstændige og uoplyste

Deel af Befolkningen. I de Aktstykker, hvor man maa

søge de Kompetentes Attraa, indeholdes der ikke noget

Ønske om en Løsning af Forbindelsen med Moderlandet.

Kolonialraadets samtidige Henvendelse (9de Juni 1870) til

Kongen berører den ikke med et Ord, og i de Forhand-

linger, der blev afholdt nogle Uger senere (25de og 26de

s. M.) mellem Gouvernementet og tvende Kommissioner

af Sagkyndige paa Øerne og som gik overmaade vidt i
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Forslag om Reformer i Lovgivning og Administration, blev

der ikke af noget Medlem yttret Ønske om en Forandring

i de Grundsætninger, paa hvilke Forbindelsen mellem

Moderland og Kolonier hviler.

Naar man derfor herhjemme har villet tillægge denne

Adresse en særlig Betydning og endnu under de se-

neste Forhandlinger paa Rigsdagen, i April 1874, har

troet i den at finde et Vidnesbyrd «fra dem, der dog bed^t

kjende Beskeed)), om at den vestindiske Befolkning skulde

lide under et Tryk af Afhængighed og Underordnelse af

Moderlandet, lægger man langt Mere i Aktstykket end

der tilkommer det. Adressen fra de Elleve Hundrede og

Elleve kan kun betragtes som et Udtryk for en øiebhkke-

Ug Misstemning , og den var saare naturlig hos en

Mængde af Handlende og Detaillister, hvis Næring havde

hdt ved Underhandlingerne om Afstaaelsen og som havde

drømt sig ind i et Haab om, at de ved at blive deel-

agtige i «de forenede Staters fortræffelige Grundsætninger

for Selvregjeringt) vilde opnaae en Række indbildte Goder.

Men naar de Misfornøiede valgte at give deres Skuffelse

Luft ved at klage over Mangel paa Frihed og Selvstyrelse,

kan denne Mangel ingensinde være følt, og de vidtgaaende

Ønsker om fri og udelukkende Lovgivningsmagt for Ko-

lonialraadet til at forbedre og ændre, revidere og gjen-

nemsee Øernes hele Lovgivning, ere næppe Andet end

Skaller om den ene Kjærne: at opnaae en Skadeserstat-

ning for det Afbræk, som Handelen havde lidt ved Under-

handhngerne, idetmindste i Form af en Eftergivelse af

Bidraget til Moderlandets Statsfornødenheder.

Paa lignende Maade maa man stille sig overfor de

Udtalelser, der komme til Orde i <*St Thomas Times >>;

ogsaa de ere kun et Udtryk for et lille, men virksomt
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Parti, netop det samme Parti — for ikke at sige de

samme Mænd — som i 1870 fremkaldte Adressen; disse

Udtalelser finde unægtelig Tilslutning hos en Deel af Be-

folkningen, men det forklares naturlig ved, at der paa en

som St. Thomas altid gives en Skare af Individer, som

i de mindre gunstige Handelsudsigter ville finde en Grund

til at anke over det Bestaaende. Det er jo iøvrigt be-

tegnende til at dømme om, hvorledes den Agitation, der

saa længe har været drevet i «aS^. Thomas Times ^^
^ op-

fattes af en anden Deel af Befolkningen, at det i en Kom-

mune, hvor kun de Færreste befatte sig med Avislæsning,

har kunnet lønne sig at stifte et Organ for en besin-

digere Opfattelse.

Med disse Bemærkninger er dog næppe anført Noget,

der formaaer at indvirke paa et Oppositionsparti paa

St. Thomas. Saalænge der ikke forehgger en Mod-

adresse til den fra de Elieve Hundrede og Elleve , vil

denne blive paaberaabt som et Udtryk for Befolkningens

Ønsker, og det lader sig ikke nægte, at med den uhel-

dige Sammensætning, som Kolonialraadet har faaet, er

der en Mulighed for, om end en ringe, at blandt de For-

slag, for hvilke Oppositionen kan vinde en Majoritet i

Raadel, vil ogsaa et gaae ud paa, at Rigsdagen fra-

skriver sig enhver Ret til at medvirke i Koloniernes in-

dre Anliggender. Lad os da forudsætte en saadan Mu-

lighed — Forslaget vil i hvert Fald blive diskuteret i de

kommende Forhandlinger — og Spørgsmaalet maa blive,

om en Imødekommen af dette Ønske kunde medføre no-

gen Fordeel for Øerne. Saameget tør man nemhg for-

lange, at dersom Kongeriget ganske skulde frafalde sin

Andeel i Lovgivningsmagten for de omhandlede Anlig-

gender og derved opgive ethvert Tilsyn med Øernes Ud-
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vikling, saa maatte der i denne Løsning af Forbindelsen

kunne paavises et eller andet Gode for Befolkningen.

Men i hvilken tænkelig Retning skulde dette Gode gaae?

Vilde en saadan Uafhængighed aabne nye Afsætnings-

steder for St. Thomæ Handelsvarer, hidkalde flere Skibe

eller maaskee kunne fremtrylle en Produktion forøen?—
Spørgsmaalet maa rettes til de Mænd, som have phanta-

seret sig ind i Lyksaligheden af den frie Selvstyrelse, og

de raaae hgeledes opgive, hvad det da er for en Foran-

staltning, i hvilken man frygter, at Moderlandet kunde

tage Initiativet til Fordærv for Øerne. Men det er vist-

nok saa langt fra, at den attraaede Uafhængighed vilde

lede til nogen Forbedring i Koloniernes Kaar, at der sna-

rere, om man ellers vil anlægge den økonomiske Maale-

stok som det i Oppositionens Øine bedst rammende Ar-

gument, maa kunne paavises et Tab i denne Retning;

thi Intet synes dog mindre Velgrundet end om Konge-

riget, naar det havde fraskrevet sig enhver Muhghed til

at medvirke i indre vestindiske Anliggender, skulde af-

holde de Udgifter, der ere forbundne med en Revision

af Øernes mange kommunale Regnskaber eller til en stor

Deel af de Forretninger, der nu ere henlagte under Ko-

loniernes Centralbestyrelse.

Som alt bemærket har Moderlandets Lovgivningsmagt

i det forløbne Decennium ikke fundet Anledning til at

benytte sit Initiativ i de omhandlede Sager, og det kunde

derfor synes, at uanseet om der blev Udsigt til nogen For-

deel ved en Udsondring af Forbindelsen, kunde der dog

heller ikke være Betænkelighed i, om Rigsdagen gav Af-

kald paa sin Medvirkning. Denne Formodning beroer

dog paa et Ubekjendtskab med Forholdene paa vore Øer.

Man maa nemlig erindre, at Sammensætningen af den
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vestindiske Befolkning medfører, at de koloniale Raad

aldrig kunne blive Andet end et Udtryk for et vist Parti

paa Øerne, men ingensinde kunne komme til at afspeile

de Interesser, der røre sig i det hele Samfund. Selv

om Valgretten udvides over de Grændser, inden hvilke

den nu finder Sted, saa at de mindre Næringsdrivende

og en Deel af Haandværksklassen kom til at deeltage i

Valgene, vilde den dog ikke kunne indrettes anderledes

end at det langt overveiende Tal af Indvaanerne, navnlig

paa St. Croix, hvor mere end Halvdelen af den voxne

mandlige Befolkning hører til Markarbeiderne paa Plan-

tagerne eller lever som Dagleiere, maatte lades urepræ-

senteret, og dens Vel udgjør dog en væsenlig Deel af

de koloniale Anliggender.*) Men naar Forsamlingen saa-

ledes er præget af Eensidighed og let udsat for at lade

sig lede af Partiformaal , maa dette Charakteermærke

netop gjøre det til Pligt for Moderlandet at forbeholde

sig en Adgang til at gribe ind og værne om de Inter-

esser, som ikke kunne ventes at komme til Orde i Re-

præsentationen. Naar Regeringen saaledes forgjæves har

bestræbt sig for at faae Kolonialraadet til at vedtage et

Anordningsudkast, maa det staae i dens Magt, dersom

Sagens Gjennemførelse er af overveiende Vigtighed, at

indbringe det som Lovforslag paa Rigsdagen, og Rigs-

dagen maa ligeledes selv kunne tage Initiativet i et saa-

*) Medens Antallet af Vælgere i Kongeriget anslaaes til c. 10 pGt,

af Befolkningen, udgjør det paa St. Thomas med St. Jan og paa

St. Croix kun c. 1,80 pCt, og c. 0,95 pCt.: henholdsviis 270 og 220

Vælgere af Befolkning paa 15,000 og 23,200 xMennesker. — Ifølge

Folketællingen af 1860 var af Øernes 38,231 Indvaanere 38,7 pCt.

beskjæftigede paa Plantageroe og 12,i pCt. med Arbeide som

Dagleiere.
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dant Anliggende. Hidtil har der vistnok ikke foreligget

nogen Nødvendighed for denne Medvirkning, og den vil

næppe møde, uden at der forinden er givet Kolonial-

raadet Leihghed til at udtale sig, men det vilde dog være

overilet at slutte, at en Anledning til Indgriben ikke

gjerne kan have foreligget, fordi den faktisk ikke er

bleven benyttet. Thi hvad skal man sige, naar St. Croix,

uagtet alle de Forsøg, der ere gjorte paa en Omordning,

endnu holder fast ved nogle Arbeideranordninger, der

ere ikke blot inhumane og urimelige, men om hvilke

man maatte troe, at Tiden noksom havde godtgjort, at

slettere end under deres Virksomhed kunde Øen ikke

producere. Eller hvad maa der tænkes, naar man over-

for en afrikansk Befolkning, en Blandingsrace, hvis Be-

greber om Ret og Moral ikke ere meget høiere end

Børns, endnu dømmer efter Chr. V.'s Lov, og til Ex. maa

søge en Livsstraf formildet ved kgl. Resolution til 1 eller

2 Aars Strafarbeide? Eller naar man paa en som St.

Thomas, der tæller mindst 6 anerkjendte Trossamfund,

foruden adskillige ikke-anerkjendte Brødremenigheder,

først for faa Maaneder siden har faaet en Anordning, der

udvider Loven om borgerhgt Ægteskab og ophæver den

gamle Daabsforpligtelse fra 1828? I alle saadanne Til-

fælde, hvor det gjælder Samfundets Bedste, Foranstalt-

ninger til det Heles Vel, vilde Kolonierne have fundet en

langt liberalere Styrelse og langt bedre være fulgte med

Tiden, dersom Moderlandet selv havde taget Initiativet

og, efterat have indhentet Betænkning fra Raadene, ud-

videt de dertil egnede Love til Øerne.

Herom synes man ogsaa at have havt en Følelse,

da Udkastet til Kolonialloven var til Forhandling paa

Øerne. Dengang blev det fra forskjellige Medlemmer
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udtalt, at ("Frihedens sande Interesser, saavel den person-

lige som den religiøse og industrielle Friheds, var langt

mere sikkret under den danske Nations og den danske

Lovgivningsmagts Varetægt end i nogen lokal Forsamlings

Hænder«, og at "Rigsdagens uindskrænkede Myndighed

med Hensyn til Lovgivningen for Koloniernes indre An-

liggender vilde være den sikkreste og bedste Garanti for

al Udviklingen gik for sig i fremadskridende Retning.

En Forflyttelse af Lovgivningsmagten fra Danmark til

Kolonierne", hedder det, « vilde kun føre til, at det var

forbi med al Sikkerhed og Fasthed paa Stedet«.

Det maa nu vistnok indrømmes, at en Medvirkning

fra Rigsdagens Side forudsætter et Kjendskab til For-

hold og Eiendommehgheder paa Øerne, som man ikke

altid turde gjøre Regning paa; Forsamlingen vilde af og

til blive nødsaget til at fordybe sig i vestindiske Detailler,

men bortseet fra den Uleilighed, der herved maatte vol-

des, er det vistnok ganske ugrundet, naar man antager,

at der skulde være særlige Vanskeligkeder ved herhjemme

at bedømme koloniale Anliggender. Tvertimod: er nogen

vestindisk Sag saa indviklet, at Repræsentationen ikke

her kan danne sig en Mening om den, er der endnu

mindre Udsigt til at den vil kunne forstaaes paa Øerne,

ja man tør vel sige, at jo mere indviklet og omtvistet et

Forhold forekomm^er derude, desto større er Formodnin-

gen for at det kan finde en fornuftig Ordning her-

hjemme, fordi man er mindre umiddelbart interesseret.
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II.

I den Medvirkning, der er forbeholdt Rigsdagen

med Hensyn til Koloniernes indre Anliggender, ligger

kun den ene Grund til Beklagelsen over Øernes Afhængig-

hed. En Beslutning af Kolonialraadet har ikke Lovskraft,

medmindre den er stadfæstet af Kongen eller paa Kon-

gens Vegne foreløbigt af Gouverneuren, og i denne Stad-

fæstelse seer Agitationen et ligesaa væsenligt Anstød mod

den koloniale Selvstyrelse. «Dersom Hs. Maj. Kongen

finder«, hedder det i «aS^. Thomas Times », ^at han bedre

kjender Communens Tarv end dens egne Repræsentanter,

kan han sætte Raadets Beslutning ud af Kraft — og i

saa Fald gives der ingen Appel ».

Dersom de Ønsker, der ere komne til Orde i

denne Retning, ikke tilsigtede Andet end at Gouver-

neuren skulde være bemyndiget til at stadfæste visse

Anordninger af kommunal Gharakteer, vilde der vistnok

ikke være saa Meget at indvende derimod, og der vil

nedenfor blive Anledning til at komme ind paa denne

Ordning. Men paa St. Thomas gaaer Oppositionens At-

traa langt videre. Ligesom det forlanges, at Rigsdagen

heelt skal give Afkald paa sin Andeel i Lovgivnings-

magten for indre Anliggender, skulle de samme Sager

ogsaa have deres endehge Afgjørelse paa Stedet selv — et

Forlangende, der er saaledes at forstaae, at Kolonialraadet

skal være en souverain Forsamling, hvis Beslutninger ere

bindende uafhængig af nogen Stadfæstelse, naar de ere

vedtagne med to Trediedele af Raadets Stemmer. — Fra

Moderlandets Standpunkt tør det være indlysende, at en

saadan Fordring gaaer langt udover, hvad der nogensinde

kan indrømmes en Landsdeel, der staaer under dansk
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Statshøihed. Naar man maa erkjende, at Rigsdagen ikke

ganske kan opgive sin Ret til at føre Tilsyn med Øernes

Udvikling, vil der følgerigtig heller ikke blive Tale om

at fjerne den kgl. Stadfæstelse. Thi hvor det gjælder

Beslutninger af egenligt Lovindhold, Bestemmelser om

Eiendomsforhold og Familieforhold, Straffelove og Retter-

gangsnormer, er det selvfølgehg ikke tilstrækkehgt at

Lovgivningsmagten ved sit Initiativ kan fremme en vis

UdvikUng, men Regjeringen maa ogsaa have Magt til at

hindre Foranstaltninger fra at træde i Virksomhed, der

ville stride mod Grundsætningerne i Moderlandets Lov-

givning.

Men ogsaa naar man stiller sig paa Øernes eget

Standpunkt, vilde en Afgjørelse af deres indre Anhggen-

der i saa vidt et Omfang, som den bliver attraaet, umu-

ligt kunne være overladt dem selv. I de vestindiske

Kommuner, hvor Befolkningen er ueensartet af Oprindelse

og staaer paa saa forskjeUigt et Dannelsestrin, og hvor

der netop mellem de dygtigere Kræfter, der fortrinsviis

ere istand til at repræsentere Samfundet, er en

bestandig Vexlen, rører der sig Lidet af en Almeen-

aand. De modstaaende Interesser give let Anledning til

Uenighed, og Kolonialraadenes Charakteer som Udtryk

for et enkelt Parti, en Planterinteresse eller en Han-

delsinteresse, medfører da ligefrem, at ligesaavel som

disse Forsamlinger kunne forsømme en Foranstaltning

til Bedste for den Deel af Befolkningen, der ikke er re-

præsenteret i deres Midte, kunne de ogsaa gjennem-

føre en Forholdsregel, der kun tilsigter en enkelt Klas-

ses Tarv, men gjør Brud paa det Heles Vel. For Raadet

paa St. Croix er der altid en Fristelse til at ordne Øens

Hovedanliggende — Arbeiderforholdet med de Spørgsmaal,
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der knytte sig dertil — paa en Maade, der fremmer

Planterens Fordeel paa Bekostning af Arbeiderens,

og den, der har fulgt Forhandlingerne i St. Thomæ

Kolonialraad, har seet, hvor ofte Forsamlingen mangler

Øie for Heelhedens Tarv, og hvorledes den ved forskjel-

lige Leihgheder har været inde paa en mislig Vei og an-

vendt Kommunens Midler til Institutioner, der kun frem-

mede partielle Formaal, medens de lignende Indretninger,

der skulde virke til Gavn for den hele Befolkning, ere

blevne unddragne fra Understøttelse. Den kongelige Stad-

fæstelse har saaledes en større Betydning end at være

en Garanti for Moderlandet om, at Lovgivningen paa

Øerne foregaaer i Overeensstemmelse med de Grundsæt-

ningers der ere antagne herhjemme; den giver fremfor

Alt den store Befolkning en Forsikkring om, at der bli-

ver taget fornødent Hensyn til dens Interesser.

Først og fremmest maa dog den, der seer en Yttring

som den anførte fra «aS^. Thomas Timesn^ faae det Ind-

tryk, at der jevnlig skulde møde Vanskeligheder ved at

faae Kolonialraadets Anordninger stadfæstede. Ogsaa her

følger imidlertid Oppositionen den Taktik at see bort fra,

hvad der foreligger, og agiterer med indbildte Skræmme-

billeder. Hvor ofte har nemlig Regeringen fundet An-

ledning til at nægte en Anordning Stadfæstelse? Naar

man undtager de ganske enkelte Tilfælde, hvor en Ko-

lonialraadsbeslutning har hdt af fremtrædende formelle

Mangler, eller hvor den til Ex. er bleven vedtaget alene

paa den ene 0, medens den efter sit Indhold maatte

gjælde for alle Øerne, foreligger der intet Exempel paa

at der er bleven nægtet Sanktion paa Raadenes Anord-

ninger. Regjeringen gaaer saa vidt i sin Imødekommen,

at den stadfæster Kommunens Budgetter, uanseet at
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Forsamlingen imod Koloniallovens Forskrifter har afstemt

over og- forandret Poster paa Budgettet, som ikke mider

Budgetforhandlingerne, men kun i særlige Anordnings-

udkast kunde foreligge til Beslutning; ja selv hvor Ko-

lonialraadet ganske har overskredet sin Gompetence og

nægtet en Udgiftspost, hvis Existens og Størrelse er fast-

slaaet i Forfatningsloven, Bidraget til de almindehge

Statsfornødenheder, har man foretrukket at see bort

fra denne Tilsidesættelse og, istedetfor at forelægge Bud-

gettet til lovlig Behandhng af et nyvalgt Raad, stadfæstet

det for alle øvrige Poster — saaledes selvfølgelig, at

det fulde i Kolonialloven fastsatte Bidrag er bleven at

udrede.

Om at en Hjemsendelse af Sagerne skulde give

Anledning til Forsinkelse, kan der ikke blive Tale.

I de Tilfælde, hvor det er af Betydning, at Stadfæ-

stelsen foregaaer umiddelbart efter at Beslutningen

er taget, gjør Gouverneuren Brug af sin foreløbige

Stadfæstelsesret. I Medfør af Koloniallovens g 3 sætter

han de af Kolonialraadet vedtagne Anordninger i Kraft,

disponerer over de bevilgede Midler, og Regjeringen

tager det ikke strengt efter Bogstavet, saaledes at der

stedse skulde foreligge et »særdeles paatrængende Tilfælde«

for at hjemle denne Fremgangsmaade, men lader det

beroe med at en øieblikkelig Godkjendelse har været ønske-

lig eller hensigtsmæssig efter de lokale Forkold, og det selv i

et Anliggende, hvor Kommunen stifter et Laan, der efter

Forholdet mellem Kongerigets og Øen St. Groix Indkomster

svarer til Beløbet af Moderlandets samtlige aarlige Indtæg-

ter. Hvad angaaer Budgetterne, der danne det vigtig-

ste og meest omfattende Forhandlingsanliggende , er

Gouverneuren gjentagende ved kgl. Resolution bleven

2
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bemyndiget til at stadfæste disse i alle de Poster, med

Hensyn til hvilke der er Enighed mellem ham og Raadet,

en Bemyndigelse, der netop er foranlediget ved at det

paa Grund af Budgetternes forsinkede Behandling ikke

har været muhgt, at den kgl. Sanktion kunde forehgge

tilstrækkehg betids.

Ogsaa i denne Retning maa det derfor vække For-

undring, at Kolonialloven har kunnet fremkalde nogen Mis-

nøie. De Klager, der lyde, ere ikke mindre-her end i Anled-

ning af det Initiativ, der tilkommer Rigsdagen, grebne ud af

Luften, og maae kun betragtes som et Værk af en lille, men

høirøstet Opposition, ved hvilken nogle Enkelte, der ikke

ville see den virkelige Sammenhæng, søge at virke ind

paa den store Mængde, der er for uoplyst og uselvstæn-

dig til selv at dømme om Sagen. Om hvad der er Hen-

sigten med denne Agitation, lader der sig vanskehg op-

lyse Noget. Den Anstødssteen, der danner Grundlaget for

den hele Misstemning — Bidraget til de almindelige

S tatsfornø denheder — vilde en Beslutning afKolonial-

raadet dog ikke kunne fjerne, selv om Raadets Anord-

ninger bleve bindende uden nogen Stadfæstelse, idet der

ikke ved »Anordning)), men kun af Moderlandets Lov-

givningsmagt, kan tages Bestemmelse om dette Mellem-

værende, og i alle Forhold, der hgge indenfor For-

samlingens Gompetence, foreligger der jo ikke nogen

Anordning, som afventer Sanktion, for at erholde Gyl-

dighed. Paa St. Croix kunde man dog tænke sig et An-

Hggende, som det kunde være et herskende Parti magt-

paahggende at ordne uafhængigt af nogen Godkjendelse,

men paa St. Thomas søger man forgjæves efter en lig-

nende Interesse. De Misfornøiede maae selv opgive,

hvad det er for en Foranstaltning, som Kolonialraadet —

m
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indenfor den Virkekreds, der tilkommer det — ønsker at

vedtage, men hvor det holder sig tilbage af Frygt for

ikke at erholde det fornødne Samtykke. Er der en

saadan, saa lad den blive formuleret, vedtaget og ind-

sendt, og efter Alt hvad der foreligger maa Forsamlingen

jo vente, at dersom den tagne Beslutning blot er til

mindste Gavn for Befolkningen eller rettere, der-

som den ikke ligefrem medfører Skade og den iøvrigt

holder sig indenfor det Omraade, hvor den forfatnings-

mæssigt kan stadfæstes uden Rigsdagens Medvirkning, vil

den utvivlsomt ogsaa blive billiget. Men paa St. Thomas

synes Oppositionens Ledere at være grebne af en Luft-

ning fra de franske Septemberdage. De ville ikke see

nogen Fremtid for Øen, med mindre Kolonialraadet bliver

en souverain Forsamhng, der hersker frit og ude-

lukkende i alle Forhold; de ville ikke vide af nogen

Embedsstand, medmindre den er født og opdraget der-

ude og staaer til Ansvar for Raadet, og de ere ganske

blinde for, at naar St. Thomas nyder en Kredit i Europa,

som hverken Cuba eller Portorico, Hayti eller St. Do-

mingo, saa er det netop fordi den er knyttet til den

danske Statshøihed, fordi den staaer under en Magt,

hvor Retstilstanden og de politiske Forhold tilbyde sikkre

Garantier. Den Følge, som ene lader sig øine ved en

Løsrivelse fra Moderlandet, hgger dog ikke fjern, og den

vilde vel snart medføre, at St. Thomas kom til at

drive som et Vrag paa Bølgerne. En eller Anden

kunde da vistnok faae sin Drøm realiseret og see Øen

som et Led i en vestindisk Konføderation, en Fihal af

Hayti, men bortseet fra de Enkelte, der haabe at er-

holde Magten i dette Fremtidsrige, vilde Befolkningens

2*
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gode og rolige Dage være svundne, og Samfundet ikke

længere tælles blandt de civiliserede.

IL

Som allerede bemærket er der visse Anliggender, i

hvilke der ikke tilkommer Kolonialraadene Andeel i Lov-

givningsmagten, men hvor de medvirke som raadgivende,

medens Udøvelsen af den lovgivende Myndighed beroer

hos Moderlandet.

Til disse Anliggender hører først og fremmest Forfat-

ningen, eller selve Kolonialloven, i hvis Forskrifter der

ordeutligviis ikke kan skee Forandring eller Tillæg uden ved

Lov given af Moderlandet. Det er dog en Indskrænkning af

ringere Omfang, der herved er lagt paaRaadenes Virkekreds,

thiLoven harværet meget liberal med at indrømme Undtagel-

ser og bemyndige den lokale Lovgivningsmagt at forandre

enkelte af dens Bestemmelser. En "Anordning« kan saaledes

gjøre Forandring i Kongens og Gouverneurens Regjerings-

beføielser (Besættelsen af Embeder, Bevillingers Meddelelse,

Formildelse af Straffedomme osv.), i de almindehge Bestem-

melser om Borgernes Frihed (Boligens og Personens Inviola-

bihtet, Eiendomsrettens Ukrænkelighed og lignende For-

hold), og i de enkelte Tilfælde, hvor Forfatningen har villet

sikkre Øerne imod, at Administrationen greb ind i et

Forhold, og henviist dets Ordning til Lovgivningsmagten

{til Ex. Udøvelsen af den dømmende Magt), har den stillet

"Anordning)) jevnsides med «Lov«.

Naar man bortseer fra Øernes Tilskud til Moder-

landet, hvorom der vil bhve talt i det Følgende, og fra

de detaillerede Regler om Valgene til Kolonialraadet, i
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hvilke der uden Betænkelighed kunde foretages Foran-

dring, bliver der egenlig kun et enkelt Forhold, ved hvis

Ordning i Kolonialloven Raadet kan see en Indskrænk-

ning i sin Magtfylde. Loven bestemmer, at "den evan-

gelisk-lutherske Kirke, som er den danske Folkekirke,

understøttes af det Offentlige«. Folkekirken tæller imid-

lertid kun et Mindretal paa Øerne, omtrent 15 pCt. af Be-

folkningen, medens de mæhriske Brødre, den engelsk-

episkopale og den romersk-katholske Menighed tælle

henholdsviis 24, 28 og 29 pCt. ; ved Donationer og^

Privilegier er den rigeligere udstyret end nogen

anden Kirke, og det er derfor forklarligt, om de

Mange, der ikke bekjende sig til dens Tro, føle sig for-

urettede ved at maatte bidrage ikke blot til deres egne

Kirker, men tillige til en Menighed, hvis Lære ikke giver

dem nogen religiøs Trøst. For mere end ti Aar tilbage,

under Forhandlingerne om den nugjældende Koloniallov,

blev der ogsaa stillet Forslag om, at den anførte For-

skrift skulde udgaae, og at der istedetfor indsattes «de

evangelisk-iutherske Præster understøttes som Garni-

sonspræster af det Offentlige«, men Forslaget, der

forøvrigt hidrørte fra en danskfødt Lutheraner, vandt

ikke tilstrækkelig Tilslutning. Under de nuværende

Forhold har Stemningen forandret sig, og baade fra St.

Thomas og fra St. Croix foreligger der i Udvalgsbetænk-

ningen over Udkastet til den reviderede Koloniallov et

Ønske om, at Folkekirken maa udsondres fra Kommunen,

idet man ikke kan skjønne, at de Hensyn, der have

ledet til dens Understøttelse i Moderlandet, finde An-

vendelse i Kolonierne. Understøttelsen indskrænker sig^

dog til en Ubetydelighed; St. Thomæ Kolonialkasse ud-

reder et Bidrag til Lønningen af en Præst og en Degn
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(henholdsviis S 900 og ^ 250), foruden et Præsteoffer for

Garnisonen med ^ 120, og der tilkommer de nævnte

Embedsmænd visse Andele i de saakaldte Gravpermitter,

en Afgift, der forsaavidt udredes af Kommunen, som den

erlægges ved Begravelser paa Byens almindelige Kirke-

gaard. Loven har selvfølgelig ikke forraeent, at der ved

" Anordning » kan tilstaaes Bidrag til kirkelige Indretnin-

ger hos andre Trossamfund.

Siden Kolonialloven traadte i Kraft, har der kun

forehgget et enkelt Tilfælde, hvor en Anordning

af Raadet nødvendiggjorde en Forandring i For-

fatningen, forinden den kunde træde i Virksomhed;

i dette enkelte Tilfælde, ved en Omorganisation af

Øernes Militærstyrke, vedtog Rigsdagen strax og een-

stemmig en Lov, der ændrede den paagjældende Be-

stemmelse i Kolonialloven; Kolonierne kunne saaledes

heller ikke i denne Retning klage over nogen Mangel

paa Imødekommen fra Moderlandet. I et andet, ligeledes

enestaaende Tilfælde, har Rigsdagen selv taget Initiativet

til en Forandring i Øernes Forfatning, men ogsaa dengang

imødekom man et Ønske fra Befolkningen og fritog ved

Loven af 25de Marts 1871 de vestindiske Kolonialkasser

for at udrede det Beløb af 12,600 Rdl., som paahvilede

dem til Overbestyrelsen og Kolonialrevisionen i Moder-

landet.

Foruden Forfatningsloven ligger det selvfølgelig uden-

for Raadenes Competence at tage Beslutning i de An-

liggender, der ikke udelukkende vedrøre Forhold

indenfor Øernes Grændser. Kolonialloven har ikke

indladt sig paa at specificere disse Anliggender, men som

alt bemærket maae de indskrænkes til saadanne Forhold,

der vedrøre Øerne som Dele af den danske Stat og
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saaledes ere fælles for Kongerige og Kolonier, til Ex.

Sager om Indfødsret eller Løsningen af det under-

saatlige Baand, Afslutning af Traktater med fremmede

Magter vedrørende Vestindien, og fremdeles saadanne

Told- og Skibsfartslove , hvis Bestemmelser skulle finde

Anvendelse her i Landet. Loven har værnet om Øer-

nes Tarv ved at forbeholde »vedkommende Kolonialraad,

naar ikke særegne Grunde nødvendiggjøre en Undtagelse,

Leilighed til at udtale sig, forinden der udgives nogen

Lov, indeholdende Bestemmelser, der særligen ved-

komme de vestindiske Øer.« Man skulde ganske vist

ikke vente, at Befolkningen kunde nære Ønske om en

yderligere Medvirkning, men det er charakteristisk for

Agitationen paa St. Thomas, at den baade i Adressen og

i ((aS^. TJiomus Times)> gjør Fordring paa, at der ogsaa

paa dette Omraade tillægges Kolonialraadet en beslut-

tende Myndighed — Adressen dog mere beskedent ved

at tilføie « undergivet Overøvrighedens Veto og Konge-

rigets Lovgivningsmagt for disse Anhggenders Vedkom-

mende.

»

Heller ikke paa dette Omraade har Rigsdagen, siden

Kolonialloven traadte i Kraft, fundet Anledning til at ud-

øve nogen Virksomhed, der har kunnet vække Misnøie paa

Øerne. En Bestemmelse i Lov om Postvæsenet af 7de Ja-

nuar 1871 om, at Regjeringen er bemyndiget til at fastsætte

de fornødne Bestemmelser med Hensyn til Befordringen

af Postforsendelser imellem de dansk-vestindiske Øer og

Kongeriget eller Udlandet, og Loven af 28de Marts s. A.

om en Forandring i Toldafgiften for Sukker, der tilsigtede

at hjælpe Indførselen af St. Croix Sukkere til Kongeriget,

udgjør Alt, med mindre man i denne Sammenhæng vil
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minde om de forskjellige Love, ved hvilke St. Thomæ

Kolonialkasse er bleven fritaget for at udrede sit Bidrag

til de almindelige Statsfornødenheder.

IV.

Naar Rigsdagen ved forskjellige Leiligheder har ud-

talt sig for en Ordning af de vestindiske Forhold, som

kunde fremme Øernes Udvikling i Retning af Selvstyrelse

og Selvhjælp, har den ganske vist ikke tænkt sig, at For-

bindelsen med Moderlandet skulde løses i saa vidt et Om-

fang, som det bliver attraaet paa St. Thomas, men den

har henstillet «om ikke idetmindste en vis bestemt

Deel af den lovgivende Myndighed bør heelt og

endeligt henlægges til Øerne og, om der ikke

maatte kunne tilstaaes dem en virkelig kommu-
nal Selvstændighed, lignende den, som til Ex.

Kjøbenhavns Kommune besidder.« Kongerigets

Lovgivningsmagt skulde saaledes ikke være udelukket fra

at benytte sit Initiativ i Koloniernes indre Anliggender,

hgesaahdt som den kongelige Stadfæstelse skulde bort-

falde, men der burde udsondres visse Anliggender, i

hvilke den besluttende Myndighed udelukkende tilkom

Kolonialraadene og hvor den endelige Afgjørelse foregik

paa Øerne selv. Denne Ordning, der blev foreslaaet af et

Udvalg i Folkethinget i Anledning af et Lovforslag om Ud-

redelsen af Udgifterne til Koloniernes Centralbestyrelse, er

Rigsdagen oftere kommet tilbage til og senest i April 1874,

da Finantsudvalget i nævnte Thing udtalte det Haab, at

Regjeringen ved den forestaaende Revision af Kolonial-
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loven vilde tage Hensyn til den. Regjeringen har imidler-

tid forlængst havt en lignende Tanke. Det maatte jo

ogsaa synes besynderligt, om hverken Bestyrelsen her-

hjemme eller paa Øerne kunde have fundet en Udvei, om

hvilken det antages, «at den vil vise sin indgribende

Betydning ogsaa i en Forbedring af Øernes øko-

nomiske ogfinantsielleTilstand)) — men denne Ud-

vei er tvertimod alt bleven prøvet, og den blev eenstemmig

forkastet i en Kommission af Sagkyndige fra Øerne, der

skulde give Betænkning over Udkastet til den ældre Kolo-

niallov af 1852. Jeg troer nu ogsaa, at uden Hensyn til de

Grunde, som man dengang fandt afgjørende, for at fra-

raade den paatænkte Ordning, og som hidrørte fra mere

objektive Omstændigheder, Vanskeligheden ved at

afgrændse de Anliggender, i hvilke den frie Selv-

styrelse skulde finde Anvendelse, vil der møde en Række

af Forvikhnger, naar man forsøger at præcisere Be-

skaffenheden af den Selvr egjering, der er bleven

anbefalet for Øerne.

Saalænge der er Enighed mellem Gouverne-

mentet og Kolonialraadet om en vis Foranstaltning

— dens Indhold lades foreløbig uomtalt — byder Ord-

ningen ganske vist ingen Vanskelighed ; der skjønnes

ikke at være Noget tilhinder for, at en saadan Fælles-

overeenskomst, indenfor de afstukne Grændser, blev gyl-

dig uden at hjemsendes til høiere Stadfæstelse. Men

der er Lidet vundet ved en Regel i denne Henseende,

thi Forholdet stiller sig jo faktisk saaledes, at Gouver-

neuren netop paa det Omraade, hvor Selvstyrelsen for-

trinsviis maatte komme frem, under Forhandlingen om

Budgetterne, bliver bemyndiget til at stadfæste disse med

Hensyn til alle de Poster, i hvilke der er Enighed mel-
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lem ham og Raadet*), og forsaavidt der i Aarets Løb

bliver Nødvendighed for Tillægsbevillinger, eller naar der

vedtages Anordninger, er Udviklingen fremdeles gaaet i

den Retning, at Gouverneuren gjør Brug af sin Ret til

foreløbig at stadfæste, naar det efter de lokale Forhold

maa ansees hensigtsmæssigt. Vanskeligt vilde det vel og-

saa udenfor disse Tilfælde, hvor Raadets Beslutning fore-

lægges Hs. Majestæt med en foreløbig paa hans Vegne

given Sanktion, kunne antages, at Regjeringen skulde

nægte at stadfæste et Anliggende, om hvilket der var

Enighed mellem Øens Myndigheder.

Naar der imidlertid er Uenighed om en vis Foran-

staltning, enten saaledes at Gouverneuren ikke kan bil-

lige Raadets Afgjørelse eller Raadet ikke tiltræde Gou-

vernementets Forslag, møder der forskjellige Vanskelig-

heder, og det skjønnes da ikke, hvorledes man har tænkt

Forholdet ordnet ved den givne Anviisning. Dersom Gou-

verneuren i saa Fald, hvad der maaskee nærmest har

været Meningen, ved sit Veto skulde være istand til at

nægte en Kolonialraadsbeslutning Gyldighed og forhindre

en Anvendelse af Kommunens Midler , saa at Sagen

dermed var afgjort uden at kunne indbringes for en

høiere Autoritet, vilde en saadan Ordning saare Lidet

have Udseendet af en Indrømmelse i Retning af Selv-

styrelse. Gouverneuren staaer jo ikke blot som Kom-

") Som tidligere berørt er denne Beføielse vel nærmest foran-

lediget ved , at det i en Række af Aar ikke har været muligt at

faae Budgetterne behandlede til Ende saa betimeligt i Kolonial-

raadene, at den kgl. Resolution angaaende Stadfæstelsen kunde

foreligge paa Øerne forinden det paagjældende Finantsaars Be-

gyndelse, men den er faktisk nu bleven meddeelt i ethvert af de

4 Aar siden Finantsaaret 1871—72.
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munens Overøvrighed, men tillige som Regjeringens Re-

præsentant, men et misfornøiet Parti paa Øerne vilde

altid i hans Vægring ved at stadfæste en Bestemmelse,

der var truffet af Forsamlingen, see et Udtryk af hans

Regjeringsmyndighed, og 'det vilde hedde sig, at Gouver-

neuren handlede ifølge Instruxer, der vare givne ham

hjemmefra, imod Befolkningens Ønsker; eller, selv om

Oppositionen maatte skjønne, at Moderlandet ikke kunde

have mindste Interesse i Sagen, vilde det forekomme den

aahenbart uretfærdigt, om Gouverneuren — en "ikke-Na-

tive», ved sit Veto havde Magt til at hindre en Anord-

ning fra at træde i Kraft, som Raadet mulig havde ved-

taget med Eenstemmighed. Et Skridt af Betydning hen-

imod Selvstyrelse og som virkelig kunde imødekomme de

Ønsker, der lyde fra St. Thomas, maatte derfor nødven-

dig komme ind paa den Tanke, der saa ofte bringes frem

af Førerne for Oppositionen, nemlig at Raadets Beslut-

ninger skulle være bindende, uafhængig af nogen Stad-

fæstelse, naar de ere vedtagne med en qvalificeret Majo-

ritet. En saadan Eneraadighed har Udvalget dog næppe

tænkt at ville indrømme Forsamlingen, og det tør vel

ogsaa antages, at den Agitation, der i Øieblikket saa iv-

rigt attraaer denne Form af en Selvstyrelse, snart vilde

erkjende, at Kommunens Anliggender derved for meget

blev overladt nogle Enkeltes Forgodtbefindende.

Udvalget henviser imidlertid til Ordningen i en dansk

Kommune, til Ex. ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse,

og en Analogi fra denne (Lov om Kbhavns kommunale

Anliggender af 4 Marts 1857 g 19) maatte da føre til, at

under en Uenighed som den foreliggende blev Kolonial-

raadet berettiget til at indstille Sagen til overordnet Af-

gjøreise. Men i saa Fald fraviger man jo sit Forslag om,
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at de paagjældende Anliggender heelt og endeligt

skulde finde deres Afgjørelse paa Øerne, og bortseet fra

denne Inkonseqvens, maa man spørge, om Regjeringen

ikke vilde være uheldig situeret, naar den havde Valget

mellem at stadfæste en Foranstaltning, der blev misbilliget

af dens egen Repræsentant, eller at fremkalde Misfor-

nøielse ved at underkjende Raadets Beslutning.

En Uenighed som den antydede, i hvilken det forud-

sættes, at Kolonialraadet tager Initiativet til en Sag eller

foretager Ændringer af positivt Indhold i Gouvernemen-

tets Forslag , bliver dog ikke den betænkehgste. Værre

stiller Forholdet sig derimod, naar Forsamlingen reent

ud nægter at gaae ind paa Gouvernementets Forslag.

Under denne Konflikt kunde man umulig lade det beroe

med en Ordning, ifølge hvilken det paagjældende Anlig-

gende skulde finde sin endelige Afgjørelse paa Stedet selv.

Ikke blot hvor Uenigheden dreiede sig om en Anvendelse

af Kommunens Midler, men i en hvilkensomhelst Sag, kunde

en Foranstaltning jo være af den Betydning, at Samfundet

afgjort vilde lide, dersom der ikke blev truffet en Afgjørelse.

Naar Gouverneuren saaledes fandt, at Raadet misbrugte

sin Bevillingsmyndighed, enten ved at unddrage bestaaende

Institutioner den fornødne Understøttelse eller ved at nægte

Udgifter, der vare nødvendige til Bestyrelsens behørige

Gang, eller naar han til Ex. fandt, at Vedtagelsen af en

Forholdsregel, vedrørende Sundheds- eUer Næringsvæsenet,

Quarantainebestemmelser eller Politiforhold, var af over-

veiende Vigtighed — eller selv uden at der forelaa en

saadan særlig Anledning , thi der skjønnes ikke no-

gen Grund til, at der skulde være mindre Adgang for

ham til at paakalde en Afgjørelse i Moderlandet, end der

blev hjemlet Raadet, maatte han kunne forelægge Sagen
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for Regjeringen og begjære høiere Resolution. Ogsaa

under denne Konflikt kom man saaledes til at fravige en

Fordring om, at den paagjældende Deel af Lovgivnings-

magten heelt og endeligt skulde finde sin Afgj øreise paa

Stedet, og maatte erkjende, at der kunde blive en Mulig-

hed for Kongeriget til at gribe ind i Forholdet. Drager

man da atter en Analogi fra Ordningen ved Kjøbenhavns

Kommunalbestyrelse (den anførte Lovs § 4) og lægger Af-

gjørelsen i Ministeriets Haand, bringes Regjeringen i For-

legenhed, idet dens egen Repræsentant er den ene Faktor

i Lovgivningsmyndigheden, og der møder den yderligere

Vanskelighed, at medens Indenrigsministeriet, under en

Dissents mellem Magistrat og Borgerrepræsentation,

saare velgrundet kan tage Bestemmelse om Hovedsta-

dens kommunale Anhggender, vilde en Kolonialbesty-

relse herhjemme i de 9 af 10 Tilfælde være ude af

Stand til at danne sig anden Mening om en lokal For-

anstaltning paa de vestindiske Øer end den, som blev

fremstillet og anbefalet af dens egen Refuldmægtigede.

Hvilken Misnøie troer man imidlertid ikke, at der vilde

vækkes, dersom Regjeringen stadfæstede til Ex. et For-

slag om Oprettelsen af en Dampskibsforbindelse mellem

Øerne, der var bleven forkastet af Raadet, men som Gou-

verneuren hjemsendte til overordnet Afgjørelse, idet han

fandt — hvad der under de nuværende Forhold paa St.

Croix var al Føle til — at en saadan Forbindelse var

absolut nødvendig i Øernes Interesse; eller omvendt, i

hvilken Grad maatte Gouverneurens Stilling ikke lide, der-

som Regjeringen ikke dristede sig til at paalægge Kom-

munen den omspurgte Udgift, og saaledes kom til at

handle imod en Indstilling fra sin Repræsentant, hvor-

ved den ikke blot havde^ underkjendt hans Opfattelse
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i det foreliggende Tilfælde, men overhovedet gjort ham

betænkelig ved at søge Bistand herhjemme, i hvert Fald

forhindret ham fra at benytte en gunstigere Leilighed til

paany at bringe Forslaget frem.

Man indvender nu vistnok, at Uenigheder som de

antydede kun kunne antages at ville møde undtagelsesviis,

og at der følgehg ikke af Hensyn til denne Mulighed, er

Anledning til at udelukke Øerne fra den paatænkte Selv-

styrelse. Den, der i de senere Aar har fulgt Forhand-

lingerne i St. Thomæ Kolonialraad , tør dog ikke stille

sig saa sangvinsk. Han maa indrømme, at med den Ten-

dens, som mere og mere vinder Magt i Forsamlingen, er

der en nærhggende Fare for, at selv det ubetydehgste

Anliggende, det meest rimehge og naturlige, gjøres til et

Principspørgsmaal , hvor et oppositionelt Fleertal tager

andre Hensyn end Sagens og Kommunens Tarv, for at

vise sin Uvilhe mod Gouvernementet som Forslagsstiller.

En Uovereensstemmelse mellem Raad og Øvrighed er et

Moment, der ikke tør lades ude af Betragtning, naar man

vil indrømme Øernes Repræsentation en større Myn-

dighed, og ganske særlig maa det haves for Øie paa

St. Thomas, fordi Raadet der saa ofte har viist, at i

Forhandlinger med Gouverneuren seer det ikke denne

staaende paa Kommunens Standpunkt, men betragter ham

som en Repræsentant for fremmede Interesser. For at

anføre et Exempel, blev der saaledes for ikke længe siden

forelagt Raadet et Forslag til en Udvidelse af Byens al-

mindelige Kirkegaard; den var saa overfyldt, at den efter

de Kompetentes Erklæring ikke kunde modtage flere Liig.

Forsamlingens Fleertal (hvis jordiske Rester formeentlig

have været sikkrede Hvile andetsteds) benyttede imidlertid

Leiligheden til at drage tilfelts imod den lutherske Kirke og
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nægtede at bevilge ethvert Bidrag til Erhvervelsen af det

fornødne Grimdstykke , forinden der forelaa et Forslag

om, at visse Sportler, der i Henhold til ældre Reglementer

tilkom Folkekirken for Begravelser paa den almindelige

Kirkegaard, af hvilken Kirken tilmed var Eier, kunde ind-

flyde i Kolonialkassen. Gouvernementet fandt ikke An-

ledning til at forelægge Sagen for Regjeringen, idet Gou-

verneuren selvfølgehg, saalænge der ikke tilkommer ham

nogen Andeel i Udøvelsen af den lovgivende Myndighed,

kim i yderste Nød griber til denne Udvei, men han maatte

imødekomme Oppositionens Ønsker og love at forhandle

om det fremkomne Forlangende. Tilfælde af denne Art

ere ikke enestaaende , men fremfor Alt , de maatte møde

langt hyppigere, naar Raadet ikke følte, at i fornødent

Fald kunde Moderlandet træffe en Afgjørelse i et hvilket-

somhelst af Kommunens Anliggender.

Det tør saaledes antages, at hvad enten man følger

Udvalgets Forslag i den ene eller i den anden Retning —
hvad enten man gjennemfører Tanken saaledes, at der

med Hensyn til en vis Deel af den lovgivende Myndighed

indrømmes Kolonialraadet en endelig og udelukkende Be-

føielse, saa at den Afgjørelse, der træffes i Forsamlingen,

bliver det sidste Ord i Sagen, eller man følger en Hen-

viisning til Reglerne i Kjøbenhavns Kommune og fordrer

et Samtykke fra Gouvernementet, for at give Raadets Be-

slutninger Gyldighed, med Forbehold af en Afgjørelse i

Moderlandet i Tilfælde af Uovereensstemmelse , vilde en

saadan Udvei kun bidrage til at forvikle Situationen.

Gouveraeurens StiUing turde ogsaa blive noget mislig,

dersom han skulde deeltage i Udøvelsen af Lovgiv-

ningsmyndigheden. Den, der kjender Lidt til hans Virk-

somhed, har lagt Mærke til den besynderhge Overtro, der
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næres paa Øerne om, at en Gouverneurs Anskuelser ikke

saameget ere grundede paa egen Opfattelse som paavir-

kede af en eller anden Indflydelse — intetsteds mere

end i Vestindien betragtes koloniale Anliggender som My-

sterier, i hvilke kun mange Aars Indviede kunne faae

Indblik. Men under en hvilkensomhelst Uenighed med

Raadet vilde hans Afgj øreise da faae Skin af at være

paavirket, han vilde i langt høiere Grad end nuom stunder

blive inddraget i de smaa Partistridigheder og derved

tabe det Standpunkt af Uafhængighed, som en Gouver-

neur fremfor Alt maa bevare, for at hævde sin Autoritet.

Med denne Betragtning tør der dog ikke afsluttes.

Det var jo tænkehgt, at den Ordning, der er bleven anviist,

virkelig — som det udtales — kunde «vise sin indgri-

bende Betydning ogsaa i en Forbedring af Øer-

nes økonomiske og finantsielle Tilstand.« Man

maatte da see bort fra muhge Forviklinger og fra det sam-

mensatte Maskineri, der vilde fremkomme, naar de vest-

indiske Sager sorterede deels under Lovgivningsmagten her-

hjemme (Koloni^allovens g 2), deels under denne og den ko-

loniale Lovgivningsmagt i Forening (Lovens § 1), og deels

under den sidstnævnte (Udvalgets Forslag), Og søge at finde

de Sager, som uden Skade for de forskjeUige Interesser,

der røre sig i Befolkningen, «heelt og endeligt kunde

henlægges til Øerne ». Forholdet vilde da blive yderhgere

kompliceret. Naar man nemhg forsøger at afgrændse

den Deel af Lovgivningen, i hvilken den frie Selvstyrelse

skulde bringes til Anvendelse, viser det sig, at den ud-

videde Myndighed ikke kunde tilkomme Øerne med Hen-

syn til de samme Anliggender, men at enhver af dem,

St. Thomas med St. Jan paa den ene Side og St. Groix



37

paa den anden, maatte tildeles sit særlige Omraade. Det

vil yderligere fremgaae, at det fundne Omraade kun vilde

blive overmaade ringe.

Retter man Opmærksomheden paa St. Croix, møder

blandt Øens indre Sager et Anliggende, der er af ind-

gribende Betydning for den hele Befolkning, Forholdet

mellem Jordbrugeren og hans Arbeidere. De mod-

staaende Interesser staae i dette Forhold saa fjernt fra

hinanden, at man ikke turde betroe dets Ordning til en

Forsamling, der saa at sige udelukkende repræsenterer

Planterne. At knytte Gyldigheden af en Beslutning til et

Samtykke fra Gouvernementet vilde ikke byde en fyldest-

gjørende Garanti. Gouverneuren vilde fra alle Sider i Raa-

det blive paavirket i Planternes Interesse; han er forsaa-

vidt selv tilbøielig til at staae paa deres Standpunkt, som

han er Befuldmægtiget for Øens største Kreditor, Stats-

aktiverne, og under en stadig Pression vilde han neppe

kunne modsætte sig de Foranstaltninger, hvorom der i

Forsamlingen var et almindehgt Ønske. Erfaringen har til

en vis Grad godtgjort denne Indflydelse. Det er ikke uden

Berettigelse, naar et Medlem af Kolonialraadet, fra hvis Side

der i en Aarræ.kke er kjæmpet for en friere Udvikling af

Øens Arbeiderforhold, spørger «om en Gouverneur nogen-

" sinde siden Emancipationen har havt andre Anskuelser

«end Planternes med Hensyn til den talrige Deel af Be-

«folkningen, der ikke er repræsenteret, Arbeiderbefolknin-

((gen paa Landet? Var det ikke disse Gouverneurer, der

"have givet og holde i Kraft den exceptionelle Lovgivning,

«som til Fordeel for en anden Klasse holder denne Befolk-

«ning som en egen, mindre berettiget Klasse i Samfundet?

«0g havde ikke disse Gouverneurer«, fortsætter han, "ved

« Administration og Politiforanstaltning søgt endnu mere at

3
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"indskrænke denne Befolknings Rettigheder?» I dette For-

hold synes derfor en Beslutning af Kolonialraadet at be-

høve en Stadfæstelse i Moderlandet, forinden den kunde

blive gyldig, og der maatte vel ligeledes tilkomme Rigs-

dagen en Ret til at medvirke i Sagen. IVIen undtager man

først Arbeiderforholdet fra den Deel af Lovgivningen, der

heelt og endeligt kunde henlægges til Øen, bortfalder der-

med saa at sige alle Kommunens vigtigere Sager. De ere

nemlig paa det Nøieste knyttede til dette Hovedanliggende.

Saaledes staaer — for at tage nogle Exempler — Skole- og

Fattigvæsenet paa St. Croix i uadskillehg Forbindelse med

Arbeiderregulativerne. I begge Anliggender dreier det sig

hovedsagentlig om den arbeidende Befolkning, dens Op-

dragelse og Forsørgelse, og den Ordning, der træffes,

maa nødvendig gribe ind i Mellemværendet mellem Jord-

brugeren og hans Undergivne, forsaavidt den paalægger

en Række af Indskrænkninger i den Benyttelse, der maa

gjøres af Arbeidskræfter under en vis Alder, og fore-

skriver Forpligtelser med Hensyn til Forsørgelsen af In-

divider, der blive «invahde» paa Plantagerne. Med Vel-

væsenet, der spiller saa stor en Rolle paa Øen, forholder

det sig paa hgnende Maade ; heller ikke det lader sig

ordne
,

uden at lægge Beslag paa Planlagernes Ar-

beidsstyrke. — Paa St. Croix kjender man fremdeles

ikke til nogen bestemt Begrændsning mellem Landbo-

næring og Bynæring , mellem Handel og Haandværk

paa den ene Side og Erhverv som Tyende paa den

anden, men Overgangen fra den ene af disse Klasser til

den anden gaaer hyppig og let for sig; en. Lovbestem-

melse om Næringsvæsenet paa Landet maatte derfor gribe

ind i Arbeids- og Tyendeforholdene; paa lignende Maade

forholder det sig med forskjellige Politiforanstaltninger;
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Bestemmelser om Løsgjængeri osv. — en yderligere Række

af Forhold, hvis Virksomhed paa det Nøieste er knyttet

til Opretholdelsen af de givne Arbeidertilstande.

I alle disse Sager kunde en Forsamling ikke røre

sig frit og sikkert, naar den ikke havde frie Hænder over

det Anliggende, med hvilket de staae i saa nær For-

bindelse; de maatte som et Accessorium dele Skjæbne

med Arbeiderforholdet og udskilles fra den Deel af Lov-

givningen, der kunde henlægges til Øen. Vilde man nu

fremdeles udsondre en Organisation af Hærstyrken, faldt

dermed ogsaa en Ordning af Kommunens PoHtistyrke;

den militaire Styrke gjør jo nærmest Tjeneste som et

veldisciplineret Gendarmerikorps for at opretholde den

indre Fred og Orden; Pohtiets Størrelse og hele Virk-

somhed maa derfor være afhængig af det Mandskab,

som Raadet kan paaregne i Hærstyrken. Det blev saa-

ledes kun paa et ringe Omraade, at man kunde over-

lade St. Croix en vis Del af den lovgivende Myndighed

til endehg Afgjørelse, og selv indenfor dette Omraade

maatte den nære Forbindelse, der bestaaer mellem Kolo-

niens Hovedanliggende og alle andre Forhold, let give An-

ledning til Tvivl, om Raadet ikke havde overskredet sin

Competence, saa at dets Anordninger hyppigt maatte

hjemsendes til Stadfæstelse for at blive gyldige.

Paa St. Thomas møder der ganske vist ikke et lig-

nende Anliggende, som man paa Forhaand maatte ud-

sondre fra dem, i hvilke den endelige Afgjørelse kunde

henlægges til Øen , og til hvilket Kommunens øvrige

Sager ere knyttede saa nøie, at der af den Grund kun

vilde blive et ringe Omraade for den frie Selvstyrelse.

Men for St. Thomæ Vedkommende tør man vistnok op-

give ethvert Forsøg paa at afgrændse den Deel af deii
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lovgivende Myndighed, der heelt og endeligt kunde over-

lades til Øen, fordi den at'gjørende Vanskelighed ved at

reahsere den Ordning, der er bleven foreslaaet herhjemme,

som tidUgere berørt, maa søges hos selve Befolkningen.

Man maa nemlig indrømme, at for at skabe en Selv-

styrelse — ikke i politisk Forstand, men blot paa et

kommunalt Omraade — hører der visse Forudsætninger.

Dertil fordres en Befolkning med en vis E ensartethed i

sin Sammensætning, og i denne Befolkning en Følelse af

Solidaritet, som ud af Individernes spredte Interesser

skaber Bevidstheden om et Fællesskab. Men de Baand,

som skulde danne denne Samfundsfølelse, fattes vistnok

ganske paa St. Thomas og lade sig næppe knytte. Be-

folkningen er jo her i alle Lag sammensat af uensartede,

andetstedsfra kommende Elementer; her færdes alle Na- f

tioner mellem hverandre: ^^from sunrise to sunsetn —
hedder det i en Skildring af St. Thomas*) — ^^the main

street can show a medley of nationalities , to the full as

varied, as that which daily throng the icooden bridge of

Galatan-^ de forskjellige Nationahteter sondre sig i endnu

flere Troessamfund, og disse Modsætninger blive naturlig

et Skjær, paa hvilket Bestræbelserne efter at udvikle Fø-

lelsen af et Fællesskab kommer til at strande. Men

Befolkningen er ikke blot uensartet, den er tillige under j

en stadig Vexlen. Øen selv producerer Intet; den har

*) En Artikel, der er forfaUet af den engelske Gonsul paa St. Tho-

mas, Mr. Palgrave, og som findes indrykket i Augustheftet af

«the Cornhill Magazine« Den har vakt endeel Uvillie paa St. Tho-
mas og med Rette, fordi den omtaler Befolkning og Forhold paa

en Maade, der er lidet sømmelig og lidet paalidelig, men den \

indeholder Adskilligt, der er charakleristisk for at vise en Frem-
meds Opfattelse af Tilstanden paa Øen. Et Uddrag af Artiklen

|

efter et tydsk Tidsskrift har været at læse herhjemme i Uge-
bladet «Nær og Fjern ') (1874, Nr. 121).
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ingen Industri, intet naturligt Opland, hvorimod dens

hele Tilværelse er knyttet til dens Havn eller rettere til

' de Omstændigheder, som i Øieblikket gjøre netop denne

Havn til et bekvemt Omsætningssted. Skjønheden paa

Øen ufortalt, er den ikke et Sted, hvor man slaaer sig

til Ro ; fra Havnen indsniger der sig Sygdom, i mere end

tre JMaaneder af Aaret truer Brisen med Orkaner, og Jor-

den har mærket Byens Huse med sine Stød. Bortseet

fra den Mængde, der Intet eier, kommer Øen derfor ikke

til at huse nogen fast Stok, der føler sig varigt knyttet

til Stedet; den omfatter et Antal af stadigt vexlende Be-

boere, af Indvaanere, som for reent -individuelle Formaal

og kun temporært søge Ophold derude. Kort : St. Thomas

er et Marked, der netop |fordi det ligger paa den store

Hovedroute samler et broget og bevægehgt Publikum,

men hvor ikke Een af Hundrede ønsker at dvæle længere

end til han har arrangeret sit Indkjøb — samlet den

Formue, der sikkrer ham Resten af Livet paa et Sted,

der betragtes som den egentlige Hjemstavn. i^English,

Scotch, Spanish, French, Italian^ American, architects,

inhahitants -— one and alU, siger Mr. Palgrave, <^tlie

only ohjeci tliey have had in settling here, has veen

iliat of mahing as niuch money as they could from the

business of the place, and then heing off as quick as

possibh)). Mr. P.'s Paastand vækker Forargelse paa St.

Thomas, men den er ikke ny og hidrører ikke blot fra

en Fremmed, thi den har lydt i Kolonialraadet, hvor en

Mand, der ifølge sin Embedsstilling er særhg kjendt med

Øens Handelsstand, udtaler sig paa lignende Maade og

erklærer »the inhahitants of oiii' toivn for the most part

foreigners, who enrich themselves only in order to return

to their hornes ivhat they may earn heren.
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Denne Mangel paa Sammensmeltning og denne

Vexlen af Slægter og Individer, der fortrinsviis finder

Sted blandt Befolkningens dygtigere Kræfter, afspeiler sig

ikke blot i Omgangslivet, men faaer yderligere Udtryk i

Øens Kolonialraad. Den, der har overværet Forhandlin-

ger i denne Forsamling, vil have seet, hvor modsatte An-

skuelserne staae imod hverandre. Medlemmer af engelsk

Herkomst hente deres Ideer om Forfatning og Forvalt-

ning fra de engelske Tilstande, de Franskfødte søge

deres Analogier fra Nationalforsamlingen i Paris — Udvalgs-

betænkningen over Udkastet til den reviderede Koloniallov

viser et charakteristisk Compositum, — hvorimod de

danske Medlemmer søge at gjøre de danske Retsbegreber

gjældende. Kolonialraadet paa St. Thomas danner ikke

noget Hele; her er ingen Eenhed i Opfattelse, her er

hos Majoriteten vanskelig nogen Interesse, der naaer ud

over egne Formaal, men fremfor Alt er der ikke den

Følelse af Kald og Ansvar, der er nødvendig til Vare-

tagelsen af almene Anliggender. Som Forholdene have

udviklet sig, er Institutionen udartet, bleven langt mere

en Tumleplads fur Agitation^og Misstemning end en sin-

digt arbeidende Forsamling, n At present », udtaler Gou-

verneuren i Raadet, «røe have no such (cordial) co-

operation, we have only the bitter eæchange of conflicting

opinions that might and ought to he conciliated)) , og til

sine Tider antager Diskussionen en saa ubehagelig

Charakteer, at Gouverneuren og det Mindretal, der ikke

vil laane Øre til Oppositionens Udfald mod Moderlandet,

maa gribe den Udvei at forlade Forsamlingen.*)

*) Proceedings ol the Colonial Council for St. Thomas and St.

John 1873—74 pag. 86—87 og 1874—75 pag. 49—52.
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Under saadanne Forhold vilde man ikke med Tryg-

hed kunne betroe nogen mere betydningsfuld Deel af liOv-

givningen til Afgjørelse paa St. Thomas. Men man tør

vistnok gaae et Skridt videre og antage, at Befolkningen

overhovedet ikke vilde være tjent med, at nogetsomhelst

Anhggende endeligt blev henlagt til Øen. Kolonialraadet

er vistnok kun en Miniaturudgave af en politisk For-

samling, men kan dog betragtes i denne Egenskab, for-

saavidt der ikke er nogen Side af Øernes Tilværelse, uden

at der i Raadet kan forhandles og i en eller anden Form

tages Beslutning om den. Det ligger da naturlig for en

saadan Forsamling, at naar den ikke kan sætte sin Villie

igjennem paa det Omraade, der er unddraget dens Raa-

dighed, søger den sin Opreisning ved at opponere mod

Gouvernementet i de Sager, der ere henviste til dens

Afgjørelse. Denne Fare ligger dobbelt nær, naar man

ikke hos Fleertallet i Forsamlingen tør regne paa nogen

stærk Selvstændighed, men maa frygte, at den bliver be-

hersket af de enkelte Mænd, der optræde med større

Virkelyst, end der i Almindelighed viser sig paa Øerne.

Det maa heller ikke oversees, at man paa St. Thomas,

ligesaahdt som andetsteds, tør vente, at en Vælgerklasse

vil søge sine Repræsentanter fortrinsviis iblandt de dyg-

tigere og selvstændige Mænd; det er i denne Henseende

jo betegnende, at den Mand, som ganske nylig og i

flere Sessioner indtog Formandspladsen i Raadet og som

under denne Virksomhed ingenlunde havde stillet sig

paa en uvenskabelig Fod mod de saakaldte "Liberale

»

(dengang dog ikke et saa yderligtgaaende Parti), senere

efter en Europareise gjentagende faldt igjennem ved

Valg til Forsamlingen, for at give Plads hehholdsviis

for en falleret Handlende og for en anden Mand,
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der i Avisen < søgte« og lovede at hylde Oppositionens

Anskuelser. Og dog var hiin Mands Virksomhed for

Tiden af sæHig Betydning, fordi han som Raadets juridi-

ske Medlem kunde have veiledet under Forhandlingerne

om den nye Koloniallov.

Det staaer da blot tilbage at prøve, om den om-

handlede Udvei: «heelt og endehgt at henlægge en vis

Deel af den lovgivende Myndighed til Kolonierne" virke-

Hg kunde »vise sin indgribende Betydning ogsaa i Øer-

nes fmantsielle Tilstand)). Om nogen indgribende

Betydning maa man vistnok indrømme, at der ikke

kan blive Tale, naar Moderlandet, som paaviist (Afsnit I

og II), hverken ved at tage Initiativet i indre vestindiske

Forhold eller ved at nægte Stadfæstelse paa Kolonial-

raadsbeslutninger, der have holdt sig indenfor det anviste

Omraade, nogensinde har gjort Indgreb i Befolkningens

Eneraadighed over egne Anhggender. Man maa da nøies

med en Virkning af mindre Betydning. Men i hvilken

Retning skulde denne vise sig? — Til en Forbedring af

Øernes økonomiske Stilling aabner den paatænkte Selv-

styrelse næppe Udsigt, hvormeget man end tager Phan-

tasien til Hjælp; den Mulighed lades da ene tilbage, om

den større Uafhængighed var istand til at fremkalde en

bedre Stemning hos dem, der nu ere Misfornøiede. Men,

mærkehg nok, skjøndt man saa at sige hver Gang, der

er bleven forhandlet om Øernes fmantsielle Forhold,

i Anledning af de forskjellige Love om en Eftergivelse af

Bidragot til Statsfornødenhederne, har givet Anviisning

paa denne Ordning, og skjøndt Kolonierne selvfølgelig

gribe enhver Haandsrækning, der kan hjælpe dem ud af

en Forlegenhed, have de dog ingensinde villet lytte til
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dette Forslag. Paa St. Croix erklærer Kolonialraadet i

en Udvalgsbetænkning over Udkastet til den nye Ko-

loniallov, «at der for Tiden ikke kan være Tale om at

følge nogen anden Grundtanke ved Ordningen af Øernes

Forhold end den, der er nedlagt i Kolonialloven af 27de

Novbr. 1863)), og i denne Anskuelse finder Raadet Med-

hold hos den Deel af Befolkningen, der repræsenteres i

<iSt. Croiæ Avisn, idet denne gaaer saavidt i konservativ

Aand, at den henstiller, om det ikke var rettest at vende

tilbage til det ældre System med raadgivende Borgerraad

og ansvarlige Regjeringsraader. Fra St. Thomas lyder

der vistnok Ønsker, stærke nok, om en Indrømmelse af

Frihed og Selvstyrelse, men hidtil har der ikke reist sig

nogen Stemme for en Ordning, der kun henlægger en

begrændset Deel af Lovgivningsmyndigheden til endelig

Afgjørelse paa Øen, hvorimod de Misfornøiede — hvad

ogsaa Raadets Udvalgsbetænkning godtgjør — ere enige

om at forlange, at den lovgivende Myndighed med Hen-

syn til samtlige Sager, vedrørende Forhold indenfor

Koloniens Grændser, udelukkende udøves paa Stedet selv.

Heller ikke i denne Retning tør man saaledes gjøre Reg-

ning paa nogen Nytte af det fremkomne Forslag ; tvertimod

:

de Besindige ville skjønne, at hgesaalidt som Moderlandet

hidtil har fundet Anledning til at fremme (ved Rigsdagens

Initiativ) eller hæmme (ved den kgl. Stadfæstelse) Udviklingen

af Øernes indre Anliggender, ligesaalidt er der Udsigt til, at

det fremtidig vil slaae ind paa denne Vei, og de maatte

i den paatænkte Ordning see en Mulighed til alle de

Ulemper, der ovenfor ere antydede. Og de, der saa ivrigt

attraae en Forandring, vilde kun see et Skin af en Selv-

styrelse, dersom den kongelige Andeel i Udøvelsen af Lov-

givningsmyndigheden skulde overdrages til Gouverneuren,
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føielse til med qvalificeret Majoritet ene at afgjøre visse

Sager, fmde Anledning til ny Agitation og forsikkre Be-

folkningen, at det kun var en fattig Selvstyrelse, hvor

(•Folkets Repræsentanter« havde fri Raadighed med Hen-

syn til en Brolægning af Gader og "Gutter«, en Re-

paration af Bygninger og Inventarium, men hvor den i

alle andre Forhold var udsat for en Indgriben af Konge-

riget og afhængig af en overordnet Stadfæstelse.

Det Resultat, der saaledes turde drages af den for-

søgte Udvikling, maatte da føre til, at i Retning af Frihed

og Selvstyrelse lader der sig Intet udrette til Kolonier-

nes Gavn. Naar der fra St. Thomas lyder Ønske om at op-

naae Friheden i et Omfang, der vilde løsrive Øen fra Moder-

landet, vilde denne Frihed kun bringe en Byrde, som

Befolkningen ikke kunde bære, og naar det herhjemme

anbefales, at «indrømme vore Øer en saa stor

Selvstændighed, som kan bestaae med den

givne statsretlige Stilling og Kronens Ret«, ere

Kolonierne faktisk i Besiddelse af den. Øerne kunne

ogsaa see Vestindien rundt, og de ville hverken i de

franske.) spanske eller engelske Besiddelser finde Kom-

muner, der nyde større Uafhængighed i egne Sager^ end

de selv. Man henviser til Englands Stilling overfor sine

Kolonier som et Forbillede paa den moderne Kolonial-

politik; denne Henviisning kan gjælde Territorier som

Canada og Australien, der kunne staae paa egne Fødder,

men har ingen Anvendelse paa Smaaøer, der ikke i

nogen Retning, hverken technisk eller videnskabelig,

kunne byde Befolkningen en Uddannelse udover den

elementære.
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Om der i en anden Henseende kunde være Opfordring

til Forandring, om der var Anledning til at kaste den

hele ved Kolonialloven indførte Ordning overbord og lægge

en langt større Myndighed i Gouverneurens Hænder —
derom Hgger det vistnok ikke for nu at anstille Betragtnin-

ger, siden Stemningen baade herhjemme og paa den 0, fra

hvilken Misfornøielsen hidrører, tager Ordet for, at der

ved en Revision af Forfatningen skal virkes til en Ud-

videlse af Befolkningens Selvstyrelse; det ligger dog nær

at erindre, at de høirøstede Klager over Afhængighed og

Underordnelse først stamme fra den Tid, da Øerne fik

Andeel i Friheden. Og dersom denne Antydning skulde

vække Forargelse, forsvares den af en Mand, der i en

Levealder var kjendt med vestindiske Forhold og som

nød en enestaaende Anseelse derude, den tidligere Over-

, dommer, Conferentsraad Kunzen, der i Anledning af den

nugjældende Koloniallov udtaler, at «et stærkt Gouverne-

ment er den Regjeringsform, hvorved Erfaringen viser,

at Befolkningen befinder sig bedst — hvorfor de Mænd«,

tilføier Overdommeren, «der synes at ville gaae den mod-

satte Vei og lægge Magten i Repræsentationens Haand,

derved vise, hvorlidet de kjende til Koloniernes Tarv og

til Befolkningens Ønsker".

V.

I Forbindelse med Spørgsmaalet om Øernes Selv-

styrelse bliver der endnu at fremføre en Bemærkning om

Kolouialloven. «Hvad vi trænge til«, bemærker et Medlem

i Kolonialraadet under Forhandlingerne om den nugjæl-

dende Lov, «er ikke store Ord til at fremstille vore
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smaa Øer som en selvstændig Stat, men gode, i det

daglige Liv brugbare Bestemmelser, der kunne fremme

vort materielle Vel». Har Kolonialloven været tilhinder

for denne Udvikling? Er den, som det hedder i Adres-

sen fra de Elleve Hundrede og Elleve, en «Hindring for

vor Fremadskriden og en Skranke for vort Velvære« eller,

som det lyder herhjemme, «et tungt Maskineri at arbeide

med»? — For St. Thomæ Vedkommende kunde Spørgs-

maalet maaskee besvares med et Ja, forsaavidt Befolkningen

har viist, at den ikke er istand til at magte den Frihed, der

er bleven den indrømmet, men i Repræsentationen og gjen-

nem sin Presse misbruger den til at vække Uvilhe mod

det Bestaaende. Dersom Førerne for Oppositionen

istedetfor at klage over Afhængighed og Underordnelse,

diskutere Principerne om Frihed og Selvstyrelse, havde

virket for en Undersøgelse af Kommunens økonomiske

Forhold, drøftet til Ex. de Foranstaltninger, der kunde

ophjælpe Handel og Skibsfart, vilde de ganske vist have

udrettet langt mere for Øen og i hvert Fald ikke have

fremkaldt en Misfornøielse, der nedbryder det gode For-

hold mellem Øvrigheden og Borgerne. Men denne Virk-

ning kan dog kun uegentlig bebreides selve Kolonialloven

;

Spørgsmaalet maa bestemtere rettes paa, om der afseet

fra den indrømmede Selvstyrelse, er Mangler i enkelte

Forskrifter, Ufuldkommenheder, der ere til Hinder for

en gavnlig Udvikling, og med denne Begrændsning lader

det sig næppe nægte, at i Kolonialraadene har Loven

skabt en Institution, der kun lidet svarer til sit Formaal.

Under ForhandUngerne om Forfatningens Tilblivelse

blev der lagt særlig Vægt paa Raadenes kommunale Be-

tydning. Det var nærmest den ældre Borgerraadsinstitu-

tion, man tilsigtede at udvide, saaledes at de nye For-
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samlinger i saa stort Omfang som muligt skulde bevare

Charakteren af administrerende Korporationer, men sam-

tidig udøve en besluttende Myndighed i Lovgivnings-

magten for indre Anliggender; man ventede, at Borgerne

under den nye Ordning vilde vise en livlig Deeltagelse for

de egentlig kommunale Sager og jevnlig tage Initiativet

netop i de smaa daglige Forhold, der naturligst maatte

vække deres Omærksomhed, fordi de saa nøie ere knyt-

tede til deres materielle Vel. Denne Forventning er ikke

gaaet i Opfyldelse. Raadenes anseelige Medlemsantal

(henholdsviis 15 og 18 Medlemmer), de lidet hyppige

Møder og en Mangel paa Interesse har vanskeliggjort

denne Side af deres Gjerning, og den er efterhaanden

ganske traadt i Skygge for deres lovgivende eller politi-

serende Virksomhed. Navnhg paa St. Croix, hvor Stør-

stedelen af Raadets Medlemmer leve spredte og tjernt

fra Administrationen, er Deeltagelsen i de egentlige

kommunale Anliggender saa ringe, at naar Forsamlingen

har bevilget de fornødne Penge, er dermed i Reglen

deres Medvirkning og Ansvar i Sagen forbi. Men heller

ikke som en lovgivende Korporation have Kolonialraadene

ført nogen livlig Tilværelse, og Grunden hertil maa nær-

mest søges i Lovens Bestemmelser om Raadenes Møder.

Istedetfor at komme sammen paa en bestemt Tid af

Aaret, virke Raadene nemlig hele Aaret rundt; de sam-

les til ordentlige Møder paa en bestemt Dag i hver anden

Maaned, foruden at de kunne sammenkaldes til over-

ordenthge Møder, naar Forretningerne udkræve det. Men

naar Forsamhngens Møder saaledes ere spredte med

lange Mellemrum hele Aaret rundt (i Gjennemsnit kan

man paaregne 15 til 20 Seancer om Aaret, det mindre

Antal paa St. Croix og det større paa St. Thomas), bliver
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Forretningsgangen slæbende, og Forhandlingerne tabe i

Kontinuitet; Raadet mister Interessen for Sagerne, naar

det saa at sige hver Gang paany skal sætte sig ind i

dem, og da ethvert Anliggende (Anordning eller Bevilling)

selvfølgelig maa undergaae flere Behandlinger, forinden

det endelig kan vedtages, kan der forløbe Halvaar med

at føre den ubetydeligste Sag til Afslutning i For-

samlingen.

For at raade Bod paa disse Ulemper har man over-

veiet, om der ikke kunde tilveiebringes en simplere

Forretningsgang, og der fremkom saaledes under de

Forhandlinger, der i 1870 blev ført mellem Gouver-

nementet og Medlemmer af Raadene om Reformer

i Lovgivningen og Administrationen, et Forslag fra

St. Thomas om, at der af Forsamlingens Midte skulde

dannes en mindre Repræsentation for det daglige Behov:

en Kommission paa 5 Medlemmer, der med Gouverneuren

som Præses mødte een Gang om Ugen for at afgjøre

Kommunens økonomiske Anliggender, medens Udøvelsen

af den lovgivende Myndighed skulde forblive hos Ko-

lonialraadet in pleno, der da samledes paa en be-

stemt Tid af Aaret. Denne Tanke, der allerede var paa

Bane under Forhandlingerne i Rigsraadet i 1863, er

senere bleven udtalt og præciseret af et Udvalg i Ko-

lonialraadet paa St. Croix. At dømme efter den Betænk-

ning, der herfra er afgivet over Udkastet til den nye Ko-

loniallov, synes man overtydet om, at ved paa denne

Maade at sondre mellem de tvende Sider af Raadets Virk-

somhed, der ikke begge hidtil have kunnet skee Fyldest,

vilde man virke for en livligere Udvikling, saavel i den ene

som i den anden Retning. Lovgivningsarbeidet vilde gaae

lettere fra Haanden, naar Interessen for Sagerne vedlige-
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holdtes ved et hurtigere og mere intensivt Arbeide, og

de egenth'g kommunale eller økonomiske Anliggender

vilde vinde en større Opmærksomhed og grundigere Be-

handling, naar de bleve en stadig Gjenstand for Enkeltes

Overveielser, istedetfor som nu at maatte nøies med den

Tid, der i Raadets spredte Møder bliver tilovers fra

hvad der kan kaldes dets politiske Gjerning.

Paa St. Thomas synes man at have opgivet et Forslag,

hvorom der var Eenstemmighed i 1870, og paa denne 0,

hvor Forsamhngen ved Siden af sin vidtsvævende politi-

ske Virksomhed dog langt mere har bevaret Gharakteren

af en Kommunalbestyrelse, er der vistnok heller ikke

samme Opfordring til at danne et staaende Udvalg. Væg-

ten maatte derimod lægges paa at faae Raadets Møder

sammentrængte til en vis Tid af Aaret — en kort Ses-

sion paa 1—2 Maaneder; derved vilde man ikke blot

virke for den hurtigere Fremme af Lovgivningsarbeidet,

men tillige — hvad der efter Situationen paa St. Thomas

er ligesaa væsenligt — skabe en Lettelse for Administra-

tionen. Idet Gouvernementet nemlig Aaret rundt har en

lovgivende Forsamling at sysselsætte, bliver dets Op-

mærksomhed for meget draget bort fra den daghge Ad-

ministration; Tilsynet med Kommunens egentlige Livs-

forhold bliver mindre virksomt, Samarbeidet med

Raadet mindre frugtbart, og der bliver let Anledning til

Misstemning, et spændt Forhold mellem Øvrighed og

Repræsentation, naar Diskussionen i lange Tider holdes

aaben for en Række kildne og omtvistede Spørgsmaal,

der dog ikke paa Øerne kunne finde deres Afgjørelse.

Med disse Bemærkninger er der forsaavidt givet Svar

paa en Beklagelse, der jevnUg [fremkommer herhjemme,

den nemlig, at man ikke seer Noget til Reformer for
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Øerne. Men der er en Betragtning, der herved dog til-

lige maa gjøres gjældende, nemlig den, at Kolonialraadene

visselig ikke ere Forsamlinger med nogen stor Arbeids-

dygtighed. Midt paa Dagen, [naar Tropernes Sol staaer

høit paa Himlen, indbyder Temperaturen ikke til An-

strengelser, og paa en som St. Thomas, hvor netop

den styrende Deel af Befolkningen kun føler et midler-

tidigt Hjem, maa man heller ikke vente stærk Attraa

efter at arbeide i det Offentliges Tjeneste. Derfor tager

Raadet saa at sige aldrig Initiativet i nogen Sag, med-

mindre den vedrører Medlemmers personhge Interesser

eller kan fremme Agitationens Formaal, men venter Alt

af Gouvernementet, og naar en Sag gaaer til Behandling

i Udvalg, kan den ligge forbausende Tider under Over-

veielse. I saa Henseende kan man træffende henvise til

det Udvalg, der i Mai 1872 blev nedsat for at give Be-

tænkning over et Anliggende, der fortrin sviis er inter-

essant for Øen og som i aareviis er bleven diskuteret

i Kommissioner og af Pressen, og paa hvis hurtige

Fremme Befolkningens Vel og Vee saa ofte er paastaaet at

skulle beroe, nemlig Udkastet til den nye Koloniallov, og

som nu har været mere end 2 Aar (fra den 22de Mai

1872 til den 8de Juni 1874) om at afgive sin Betænkning.

Og der har dog næppe været synderhg Uenighed iblandt

Komiteens Medlemmer, thi siden Efteraaret 1872 hørte

de alle til den samme misfornøiede Fraktion af Raadet,

og selv de meest yderhgtgaaende, de meest phantastiske

Forslag, foreligge underskrevne af Udvalget in pleno, uden

at der paa noget Punkt er afgivet et Minoritetsvotum.*)

*) Det bør dog tilføies, at medens det under Forhandlingerne om
den nugjældende Koloniallov blev gjort gjældende, at »Udkastet

j
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Forsaavidt imidlertid den Skuffelse, der er udtalt

i Rigsdagen, skulde hidrøre fra, at man ikke har

til denne« (der i alt Væsentligt var eenslydende med den senere

Lov) '«heelt igjennem var lutter Tautologier, og at det, der be-

høvedes at siges, kunde være indeholdt i 1 2 Paragrapher, istedet-

for i 82", hylder man paa St. Thomas nu en ganske anden An-

skuelse, idet Kolonialraadets Udvalg afgiver en «constitutional

law of St. Thomas and St. John», der indeholder 169 Para-

grapher, foruden en Valganordning for Øerne -r- eller uBilandene«

(dependencies) som deres politiske Benævnelse léteiies at hurde

være — med 39 Artikler. I denne Mangfoldighed har Udvalget

imidlertid ikke glemt at bestemme, at «intet Lehn, Stamhuus

eller Fideicommisgods kan for Fremtiden oprettes« — se: paa St.

Thomas og St. Jan, ligesom det, trods de ofte udtalte Bestræbel-

ser om at udtrykke sig «kort og klart«, heller ikke har ladet det

mangle paa Ord, men til Ex. redigeret nedenstaaende Artikler

for en vordende Lov om Indfødsretten i Kolonierne.

Art. 139.

Natives of other countries besides Denmark and the Danish

West Indies, who, at the time of the 'promulgation of this law,

have resided at least Jive years in the Danish West Indies, and

who swear allegiance, shall thereupon attain the same fights and

privileges in the Dependency as thosc enjoyed hy the Natives of

Denmark and of the Danish West Indies.

Art. 140.

Natives of other countries besides Denmark and the Danish

West Indies, ivho, at the time of the promidgation of this laio,

have been residing in the Danish West Indies any space of time

less than five years, and who swear allegiance, shall, on th'^.

completion of five years residence in the Danish West Indies,

attain the same riglits and privileges as those enjoyed by the

Natives of Denmark and the Danish West Indies,

Art. 141.

Natives of other countries besides Denmark and the Danish

West Indies, who arrive in the Danish West Indies after the

promMlgution of this law, and become residents therein, shall, at

the expiration of five years aftcr sweai'ing allegiance, attain the

same rights and privileges in the Dependency as those enjoyed by

the Natives of Denmark and of the Danish West Indies.

Dette omfangsrige Aktstykke ansatte Formanden til Behandling i

Haadet Dagen efter at det var bleven afgivet. Han søgte mulig paa
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seet Noget til de Reformer, der bleve bebudede kort

efter at Underhandlingerne om Afstaaelsen vare bristede,

maa det ikke lades uomtalt, at dersom man gjennem-

læser den omfattende Række af Forslag til Forbedringer

i Administrationen og Lovgivningen, for hvilke St. Thomas

dengang tog Ordet, vil man ogsaa finde, at med Und-

tagelse af de Ændringer, der vedrøre Forfatningen, har

Idenne Maade at bøde paa den Langsomhed, som han i sin Egen- "
skab af Udvalgsmedlem havde viist med at forfatte Betænk-

ningen; men denne lilfærdighed bliver rigtignok noget paafal-

dende, naar man opdager, at Sagen blev berammet til Foretagelse

paa en Dag, da Gouverneuren paa Grund af en Reise til St.

Croix ikl^e kunde være tilstede i Forsamlingen, og at den blev

tilføiet Dagsordenen, uagtet der forud var tilstillet Gouvernementet

en Fortegnelse over Sagerne i det paagjældende Møde (d. 9. Juni

1874), der ikke krævede Gouverneurens Nærværelse. Formanden

kunde dog næppe undskjlde sig med, at Betænkningen uventet

var kommet ham ihænde , thi afseet fra at han selv var

Medlem af Udvalget, bærer denne hans og hans Collegaers Under-

skrift fra d. 24. Novbr. f. A. Ved denne Optræden lykkedes det

imidlertid de »Libeiale« at slutte den første Behandling af et

Anliggende, der omfatter Øens hele statsietlige og finantsielle

Tilværelse, uden at det var muligt at komme ind paa en Dis-

kussion af nogen Bet\dning. Dersom Oppositionen da havde

faaet sit Ønske opfyldt og seet Sagen fremmet i nogle følgende

Aftenmøder, kunde Rigsdagen vistnok i indeværende Samling

have modtaget det mærkelige Aktstykke som Raadets Udkast til

en ny Forfatning for de vestindiske »Bilande«. Men Gouver-

neuren forhindrede denne Plan ved at gjøre Brug af en Ket,

der er hjemlet ham i Forretningsordenen, og fordrede Behand-

lingen udsat i 4 Maaneder, for at der kunde komme Ro i Sin-

dene. Befolkningen paa St. Thomas havde dog næppe været

saa daarlig tjent med dette Vidnesbyrd om Kolonialraadets Lvne

til at styre Øens Anliggender; det vilde have anskueliggjort

Situationen og belyst den Stilling, som Forsamlingen indtager

overfor Øvrigheden, der eharakteriseres af Gouverneuren, naar

han spørger Raadet, <^why do the two autliorities of ihe com-

munity work each other in their ovm corner, and stand before

each other like spies"?« —
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Øen opnaaet saa at sige Alt, hvad den ønskede. Ved

Foranstaltninger fra Moderlandets Side er Kolonialkassen

bleven fritaget for sin Andeel af Udgifterne til Koloniernes

Centralbestyrelse ; Gouvernementets Sæde er bleven forlagt

fra St. Croix til St. Thomas, de ad interim ansatte Embeds-

mænd have modtaget kgl. Udnævnelse, Gouvernementet

er bleven bemyndiget til paa nærmere ministeriel Appro-

bation at give fremmede Læger Adgang til Lægepraxis paa

Øerne, og der er draget Omsorg for, at det danske Post-

kontoir er bleven mere «nyttigt». Sees der hen til de Re-

former, ved hvis Gjennemførelse Raadet maatte medvirke,

finder man, at Militærstyrken er bleven reduceret og

Politimandskabet forøget, at Brandvæsenet er bleven re-

organiseret ved Indførelsen af et betalt Brandkorps; Ar-

beiderregulativerne ere afskaffede, en Civilingenieur er

bleven antaget, en Kommunelæge ansat, Prokuratorer

have faaet Tilladelse til at møde ved de vestindiske Politi-

retter, og omsider er ogsaa det borgerlige Ægteskab

bleven indført. Kolonialraadet ønskede endehg, at der

skulde oprettes forskjellige Kommissioner til at sørge for

de sanitære Forhold ; Aaret efter traadte disse i Virksomhed

og indsendte Udkast til Sundheds- og Quarantainevedtæg-

ter, PoUtireglementer og Byggeanordninger. Ganske vist

staaer der endnu Reformer tilbage, og navnlig indeholder

et Ønske om at faae nyere Love for Kongeriget, der

kunne passe til de koloniale Forhold, udvidede til Øerne,

en rig Anledning til Virksomhed for Raadet; men her

maa da fremhæves, at der er visse Lovgivningsarbeider,

til Ex. en Udvidelse af Straffeloven, som Raadene aldeles

ikke kunne magte, og at hvad de kunne overkomme,

magte de i hvert Fald overmaade langsomt.
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Paa St. Croix har der ingensinde været Ønske om

vidtgaaende Reformer, og der er liden Eenstemmighed

om de Forslag, der fremkomme. Under de omtalte

Forhandlinger i 1870 attraaede man nærmest, at

Moderlandet skulde forstrække Øen med et Laan og

overtage Udgifterne ved Militærstyrken. Det Hovedanlig-

gende, der saa længe har været under Overveielse, en

Omordning af Arbeiderforholdet, har Raadet selv, efterat

der, i Henhold til omhyggehge Undersøgelser i en Kom-

mission af Embedsmænd og Plantere, i December 1872

var bleven forelagt et Udkast, ønsket, eller i hvert Fald

billiget at maatte stilles i Bero, og dersom det skulde

lykkes at faae oprettet de saakaldte Gentralfactorier og

derved fremkalde en Reform i Driften af Plantagerne,

er der ogsaa al Anledning til at en Revision af Arbeider-

anordningerne maa afvente denne Omordning af For-

holdene.
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VI.

Medens den Ordning, der blev tilveiebragt ved Ko-

lonialloven, for al give den vestindiske Befolkning Raadig-

hed over egne Anliggender, fra alle Sider blev erkjendt at

være frisindet og bensigtssvarende, og Tvivlen kun

dreiede sig om man ikke mulig var gaaet for vidt i Øn-

sket om at skabe en Selvstyrelse, vandt Loven ikke

samme Anerkjendelse for den Maade, paa hvilken den

opgjorde det fmantsielle Mellemværende. Tidligere stil-

lede Forholdet i denne Retning sig jo saaledes, at den

almindelige Statskasse oppebar alle egenthge Statsindtæg-

ter, saakaldte kongeUge Intrader, fra Øerne; for blot at

berøre Forholdet, modtog Moderlandet ikke alene for-

skjeUige direkte Skatter, til Ex. Grund- og Bygnings-

skatten, men ethvert betydende Indtægtsbeløb, der hid-

rørte fra den indirekte Beskatning, fra Tolden og fra Skibs-

farten, fra Retspleien og fra Administrationen. Til Gjen-

gjæld afholdt da Statskassen alle Udgifter for Øerne, der ikke

vedkom særlige kom.munale Anliggender, uden at der her-

ved blev taget Hensyn til, om. Udgifterne for en enkelt

overstege Indtægterne fra den samme 0. Koloniernes

Finantser betragtedes altsaa forsaavidt som en Deel af

Statens Finantser. Efter en Opgj øreise for de 6 Aar —
Finantsaarene fra 1 8^^/50 til 18^%! — der bleve lagte til

Grund for den fmantsielle Adskillelse, udgjorde Stats-

kassens aarhge Indtægter i denne Periode c. ^ 286,000*)

*) I den følgende Udvikling er det af underordnet Betydning at see

de anførte Talstørrelser opgivne med fuld Nøiagtighed, og de

hidsættes derfor kun omtrentligt, efter Omstændighederne i

Hundreder eller i Tusinder.
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(^ 145,000 fra St. Croix og ^ 141,000 fra St. Thomas

med St. Jan), medens de Indtægter, der i samme Tids-

rum tilfløde Øernes Landkasser, aarligt beløb sig til hen-

holdsviis S 50,000 og ^ 39,000.

Denne Tilstand bragte Kolonialloven til at ophøre.

Loven vilde ikke blot give en endelig Ordning af Kolo-

niernes Forhold paa det poHtiske Omraade, men tillige

skabe dem en økonomisk Selvstændighed ved at stille

dem uafhængigt af Moderlandet i finantsiel Henseende.

Fra den Dag, Forfatningen traadte i Kraft, skulde derfor

Øerne oppebære alle Indtægter, der ifølge de hidtil gjæl-

dende Regler lilfløde Statskassen under Kolonialbudgettet,

og overtage alle Udgifter, der paa samme Maade hidtil

havde været afholdte af Statskassen— derunder indbefattet

ikke blot Omkostningerne ved den lokale Administration,

Embedsmænds Lønninger og Pensioner, men fremdeles

Udgifterne til Militærstyrken, til Regjeringens Repræsen-

tant og til den koloniale Overbestyrelse herhjemme.

Dersom Loven var bleven staaende ved denne Ord-

ning, vilde den vestindiske Befolkning ganske vist ingen-

sinde have havt Anledning til at klage over finantsiel

Forurettelse. De faste Eiendomme og Inventariegjen-

stande, der tilhørte Statskassen og som overgik til den

nye Kolonialkasse, skiftede Eier, uden at Kommunen ud-

redede noget Vederlag for denne Overdragelse ; istedetfor

at inddrage sin Kassebeholdning, lod Statskassen en over-

veiende Deel (c. ^ 84,000) bhve henstaaende i de kom-

munale Kasser, og Monarchiets Finantser overtog Ud-

redelsen af alle vestindiske Pensioner til kongelige Em-

bedsmænd, deres Enker og Børn, der vare opførte paa

Monarchiets almindelige Pensionshste eller siden 1857

foreløbig under Kolonialbudgettet. Udgifterne til Over-
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bestyrelsen og Kolonialrevisionen i Moderlandet, der

skulde udredes i Fællesskab af Kolonialkasserne med et

samlet aarligt Beløb af 12,600 Rdl., var det maaske

mindre billigt at paalægge Øerne, men siden den 1ste

April 1871 har Kongeriget ogsaa fritaget dem for denne

Byrde, og naar det er bleven indvendt, at man ikke paa

de britisk-vestindiske Øer, med hvilke vore nærmest maa

sammenstilles, kjender Noget til at f. Ex. Gouverneu-

rens Lønning udredes af Kolonien selv, hvorimod den

afholdes af den engelske Statskasse, ligesom at denne i

Reglen bærer Udgifterne ved Koloniernes Militærstyrke,

er Danmark nu engang ikke Storbritannien, og den vest-

indiske Befolkning maa bære sin Andeel af Ulemperne

ved at høre til en lille Nation.

Kolonialloven lod det imidlertid ikke beroe med

denne Opgjørelse. Lovens § 56 bestemmer, at «i Bi-

drag til de almindelige Statsfornødenheder udreder St.

Thomæ Kolonialkasse i de første 10 Aar efter Lovens

Ikrafttræden et aarligt Tilskud af 28,000 vest. Dir. til

Monarchiets Finantser»), hvorimod St. Croix i de samme

10 Aar blev fritaget for at udrede noget tilsvarende

Bidrag. — Lad os kaste et Blik paa denne Sum,

der i Kongerigets Penge udgjør 62,500 Rdl. Efter

en Opgjørelse af St. Thomæ Indtægter i det forløbne

Decennium andrage disse omtrent ^ 200,000 aarhgt;

Tilskudet sluger altsaa henved en Syvendedeel af Kom-

munens Indkomster; Befolkningen kan anslaaes til 13,800

Mennesker, og Bidraget hviler altsaa med Noget over 2

vest. Dir. paa hvert Individ. Til hvilke Formaal yder

Kolonien dette Bidrag? Loven svarer «til de almindelige

Statsfornødenheder » ; «som en passende Andeel i de

Statsudgifter"), hedder det, «der vel ikke umiddelbart
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vedkomme Øens Bestyrelse, men dog middelbart komme

den tilgode, saasom til Civilliste, Krigsmagt, Statsgjældens

Forrentning og Afbetaling". St. Thomas underholder imid-

lertid en egen Militærstyrke, der ved Lovens Ikrafttræden

talte 145 Mand og som fortærede mere end en Sjette-

deel af Kommunens Indtægter. Øen begyndte sin selv-

stændige Tilværelse med Gjæld, idet det ved den fmant-

sielle Udskillelse var nødvendigt at tilveiebringe en Be-

holdning for den nye Kolonialkasse (c. ^ 31,500), og den

har senere i Anledning af de Ødelæggelser, der foraar-

sagedes ved Orkanen i 1871, bemyndiget Gouvernementet

til at kontrahere en yderligere Gjæld (100,000 Rdl.). Den

har endelig en Administration, som fordi den ikke kan

haves i Fællesskab med nogen anden Deel af Staten,

nødvendig maa blive særdeles bekostelig. Dermed kunde

maaskee, som det bemærkes i en Udvalgsbetænkning fra

St. Croix Kolonialraad over Udkastet til den nye Kolonial-

lov, St. Thomæ Bidrag til de egentlige Statsformaal have

været færdigt. Men vil man ikke dele denne Opfattelse

og antages det iøvrigt, at Øens Bidrag kun kan betragtes

som et Tilskud til de almindelige Statsformaal, synes dog

AdskiUigt at kunne tale for, at det var bleven indskrænket til

at gjælde som Bidrag til Moderlandets Udgifter vedCiviHisten

og Diplomatiet. Lægger man imidlertid Befolkningens Stør-

relse til Grund for en saadan Beregning, saaledes som det

var Tilfældet med Hertugdømmernes Bidrag til Mon-

archiets Fornødenheder, hvor ulige bliver da ikke For-

holdet imellem det Beløb af 52,500 Rdl., der ydes af

13,800 Indvaanere paa St. Thomas, og det tilsvarende

Beløb af c. 650,000 Bdl. (c. 700,000 Rdl. -^ de

nævnte 52,500 Rd.), der til samme Øiemed udredes af
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1,800,000 Mennesker i Kongeriget? Som 10 forholder sig

til 1. Moderlandets Udgifter til Civilliste og Diplomati

maatte m. a. O. andrage henved 7 Mill. Rdl., for at St.

Thomæ Tilskud af ^ 28,000 kunde ansees som et for-

holdsmæssigt Bidrag til disse Formaal. Dersom man nu

vilde lytte yderligere til Røster, der naae hid fra Øen,

kunde man vel forstaae, om endeel af denne Befolkning,

der lever saa fjernt fra Residentsen, kunde synes, at den

bidrog sin Andeel i Udgifterne til en Civilliste, naar den

alene — indtil anderledes ved Anordning bestemmes ud-

redes der nemlig Intet af St. Croix Kolonialkasse til den

fælles Overbestyrelse for de dansk- vestindiske Øer — bar

Omkostningerne ved en Repræsentant for Regjeringen og

efter sine smaa Forhold salte ham istand til at repræsen-

tere Kongemagten, foruden at den havde forsynet ham

med en Bolig, hvis Opførelse og Udstyring har kostet

Kommunen c. ^ 40,000. Hvad angaaer den diplomatiske

Virksomhed for Øen, har man jo gjentagende hørt Be-

folkningen beklage, at det ikke hidtil er lykkedes Moder-

landet at Ijerne den Foranstaltning, i hvilken der ligger

saa stor en Fare for Kommunens Velstand og som har

tilføiet dens Handel et saa føleligt Afbræk, nemlig den

Differentialtold af 6 pCt., som imod bestaaende Traktater

med en venskab.eligsindet Magt opkræves af alle Varer,

der fra St. Thomas indføres til Øens vigtigste Afsætnings-

sted, Portorico. Paa St. Thomas ligger den Betragtning

heller ikke fjern, at naar Moderlandet siden 1863, da

Bidraget til Statsfornødenhederne blev fastsat, saa betyde-

ligt har reduceret sine Udgifter til de angivne Formaal

og navnlig formindsket Omkostningerne ved CiviUisten

og Diplomatiet med mere end en Trediedeel, kunde den
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vestindiske Befolkning vel ogsaa have haabet paa en i

forholdsmæssig Nedsættelse.

VII.

Med de anførte Bemærkninger har det ingenlunde været

tilsigtet at føre noget Beviis for, at St. Thomas, om dens

Evner ellers formaaede det, burde være fritaget for at

udrede et Bidrag til de almindelige Statsfornødenheder.

Betragtningen er nærmest foranlediget ved en Opfattelse,

der jevnlig udtales paa Øerne, at et Tilskud af

S 28,000 ikke lader sig begrunde, naar det

skal ansees som et Bidrag til de egentlige

Statsformaal. «I denne Egenskab«, hedder det i den

oftnævnte Udvalgsbetænkning fra St. Croix Kolonialraad,

«er Bidraget aldeles vilkaarlig ansat«. — Der maa da

søges et andet Grundlag for dette Mellemværende, men

hvilket? Er Bidraget muhg at ansee som en Forrentning

af den Kapital, for hvilken St. Thomas blev kjøbt af det

vestindiske Kompagni, en Godtgjørelse for de Tab, som

Statskassen senere har lidt paa Øen, eller er det ikke

snarere en Reminiscens af den ældre Kolonialpolitik —
af den Politik, der oprindelig fulgtes ved Erhvervelsen

af Kolonier, og som havde til Formaal kun at besidde dem

til Fordeel for Moderlandet i kommerciel og finantsiel

Henseende, saa at navnlig deres hele Overskud skulde

tilflyde Moderlandets Statskasse? —
Denne Antagelse kunde synes at ligge fjern, naar

man holder sig til forskjellige Yttringer i de Motiver,

med hvilke Regjeringen forelagde Udkastet til Kolonial-

loven for det daværende Rigsraad. Det hedder her om
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det ældre Kolonialsystem, hvis Formaal charakteriseres

paa den anførte Maade, «at det er erkjendt aldeles

uholdbart«). »Ligesom man i de senere Aar ved den

Kolonierne vedrørende Handels- og Toldlovgivning har

frigjort sig for de Hensyn, der tidligere i denne Hen-

seende vare de bestemmende, saaledes have Forholdene

ogsaa medført en anden Betragtningsmaade af Kolonier-

nes Stilling til iModerlandet i fmantsiel Henseenden. Man

vil derfor fravige Grundsætningen for det ældre System

og (»definitivt opgive en endnu i Theorien bevaret Be-

tragtningsmaade af Kolonierne som Besiddelser, hvis hele

Overskud tilfalder Statskassen". I Overeensstemmelse

hermed udtaler ogsaa Regjeringen under de Forhandlinger,

der Aaret forud blev førte om forskjeUige finantsielle Re-

former for Øerne, at <<vi ikke kunne ønske, at disse

Besiddelser skulle afgive nogen egentlig regelmæssig

Indtægt til Staten ».

Ved disse Citater maa man dog ikke bhve staaende.

uDen Betragtning 1), hedder det videre, «var stillet i

Spidsen, at hverken Monarchiet eller Kolo-

nierne som Heelhed skulde tabe eller lukrere

ved den nye Ordningo, og i de Bemærkninger, med

hvilke Motiverne begrunde Bidragets Størrelse, frem-

hæves det, at Grundtanken var den, at den almindelige

Statskasse, i hvilken Overskudet af Statsindtægterne over

Statsudgifterne vedkommende Øerne var indflydt, ikke

skulde lide noget Tab, men have et Tilskud, »svarende

til det Overskud, som Monarchiets Finantser, dersom

Adskillelsen ikke fandt Sted, i de nærmeste Aar kunde

gjøre Regning paa at erholde fra Øerne i Forening«.

St. Thomæ Bidrag synes m. a. O. at blive betragtet som

en Kompensation til Moderlandet — som en Godtgjørelse



64

for den Afgang i Indtægter, som Monarchiet vilde lide ved

Koloniernes Udskillelse, og denne Opfattelse vinder sin

fulde Bestyrkelse, naar man seer hen til de Beregninger,

der bleve lagte til Grund for at udfinde Bidragets Størrelse.

I Henhold til disse Beregninger— Regnskabsoversigterne

over Statskassens Indtægter og Udgifter for alle Øerne i

Finantsaarene fra 18^^/56 til 18^%i — kunde Monarchiet

nemlig gjøre Regning paa et fremtidigt Overskud fra

St. Thomas (og St. Jan, der imidlertid ingensinde har

kunnet afholde Udgifterne ved sin lokale Administration)

af c. ^ 39,150, men samtidig maatte den for St. Croix

Vedkommende paaregne en Underbalance af c. ^ 10,600.

Naar denne Underbalance fradrages Overskudet fra St.

Thomas, fremkomme de S 28,000, og dette Bidrag, der

udredes af St. Thomæ Kolonialkasse, bliver saaledes netop,

hvad det var tilsigtet at skulle være: et Æqvivalent for

det Overskud, som Moderlandet kunde gjøre Regning

paa fra Øerne i Forening, dersom den finantsielle

Adskillelse ikke fandt Sted. Men fra hvilket andet Syns-

punkt tør man vel betragte denne Erstatning end som

en Reminiscens fra den ældre Kolonialpolitik? Med Hen-

syn til det økonomiske Udbytte af den finantsielle Selv-

stændighed synes det dog temmelig betydningsløst, om

Moderlandet i alt Væ.sentligt tager Koloniernes Forsørgelse

i sin Haand, oppebærer deres Indtægter og afholder

deres Udgifter, eller om det overlader Husholdningen til

Øerne selv, men tilføier: forlods maa der udredes os et

saa stort Beløb, som vi kunde have paaregnet, dersom

Eders Tarv fremdeles var bleven varetaget herhjemme.

Imidlertid — selv med den angivne Betragtning for

Øie, lod der sig vistnok reise en Indvending mod det Beløb,

til hvilket Bidraget blev fastsat. Den Aarrække, der blev
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lagt til Grund for Afregningen, var jo vistnok for kort til at

danne Afslutningen paa et Mellemværende, der havde be-

staaet henved to Aarhundreder. For St. Thomæ Ved-

kommende kunde der i hvert Fald næppe bygges paa

den, for at bestemme Størrelsen af det Overskud, paa

hvilket Statskassen fremtidigt kunde gjøre Regning. Aa-

rene fra 18^^/56 til 18''%i dannede en særhg gunstig

Periode for Øen; der var ingen Epidemier af Betydning,

hverken Jordskjælv eller Orkaner, og om man end be-

frygtede Farer for Byens Handel og Skibsfart, stode de dog

netop i deres fuldeste Blomstring. Dersom man imidlertid

var gaaet længere tilbage i Tiden og istedetfor de nævnte

6 Aar, i hvilke der tilflød Monarchiet et aarligt Overskud

fra St. Thomas af ^ 42,268, havde lagt til Ex. de sidste

10 eller de sidste 15 Aar til Grund, kunde et fremtidigt

Overskud ikke være beregnet med c. ^ 39,000,*) men

henholdsviis kun med c. S' 33,100 eller med c. ^ 24,500,

idet Statskassens Indtægter i Aarene fra 1 8^^/50 til 1 8^^/55

kun viste et samlet Overskud af c. 4' 77,000 og i

Femaaret fra 18*5/4<^ til 18^^59 kun af c. ^ 37,000. Jo

større en Aarrække man overhovedet havde taget til Ud-

gangspunkt, idetmindste for de Aars Vedkommende, i

hvilke der lader sig anstille en omtrentlig Opgjørelse, til

desto mindre et Beløb kunde et fremtidigt Overskud have

ladet sig ansætte. Efter en Afregning fra 1841 til 1861

kunde det kun være beregnet med ^ 16—17,000, og fra

*) Naar det fremtidige Overskud fra St. Thomas blev ansal til del

angivne mindre Beløb, hidrørte det fra, at der fra Aaret 1862

blev paaregnet en Afgang i visse Indtægter, til Ex. i Tolden paa

St. Jan, samtidigt med at der blev paaregnet en Forøgelse af for-

skjellige Udgifter, til Ex. ved en paatænkt Dampskibsforbindelse

mellem Øerne.
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Aaret 1815 til 1861 kun med ^ 7—8000; i Perioden fra

1816 til 1841 kunde Statskassen nemlig ikke siges at

have noget Overskud fra St. Thomas.

Ved en SammenstiHing af Indtægter og Udgifter for

et kortere Tidsrum ligger det fremdeles nær at spørge,

om ikke Grunden til et større Overskud, foruden at hid-

røre fra at Indtægterne vare indflydte usædvanlig rigelige,

tillige maatte søges i, at der havde været extraordinært

ringe Udgifter for Statskassen, eller, som det udtrykkes

af den vestindiske Befolkning, om Moderlandet ikke havde

viist sig mindre virksomt med at opfylde de Forpligtelser,

der paahvilede det. Fra Øerne lyder Dommen i saa Hen-

seende meget ugunstigt. «Naar de Oversigter«, hedder det

i Kolonialraadets Betænkning over Udkastet til Loven,

«der ere forelagte Raadet over Koloniernes Indtægter og

Udgifter i Aarene fra 18^^/56 til 18''%i vise, at der er

indbetalt et saa betydehgt Overskud i Statskassen, og at

dette udelukkende hidrører fra St. Thomas, maa Grunden

fornemlig søges i, at Statskassen Aar efter Aar har skudt

fra sig Forpligtelser, som den for længe siden burde

have opfyldt)). Iblandt disse nævnes Opførelsen af et

Gouvernementshuus med tilhørende Bygninger til oCfent-

Hge Kontoirer i de forskjellige Administrationsbrancher,

derunder indbefattet et Toldkammer, der vilde medføre

en Bekostning af ^ 35,000; Havneforbedringer og Ar-

beider ved Kongeværftet med en Udgift af ^130,000 og af

^ 7000 — i Alt en pekuniær Forpligtelse for Statskassen

af ^ 192,000 — og dette Beløb forøges yderhgere under

Forhandlingerne ved en Opregning af andre Foretagender,

der forlængst burde være fremmede af Moderlandet, til

Ex. Almueskoler og Fængselslokaler, et bedre indrettet

Militærhospital, en Quarantaine- og Lazarethanstalt osv.
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For disse Forsømmelser har Kongeriget ofte maattet høre

Ondt ; hver Gang St. Thomas klager sin fmantsielle Nød,

kommer den tilbage hertil; i denne Anke finder Øen

Medhold paa St. Croix , der ellers ikke sympathiserer

med Nabokoloniens Misfornøielse, men som i den nys-

anførte Udvalgsbetænkning udtaler, »at det Overskud, der

i 1862 blev dokumenteret for St. Thomas, rimelig kun

var tilstede, fordi Øens Udvikling i alle eller flere Hen-

seender var forsømt »>. Det er endelig disse Forpligtelser,

til hvilke der sigtes, naar et Udvalg i St. Thomæ Ko-

lonialraad foreslaaer, at der tilføies Kolonialloven en Be-

stemmelse, som man næsten maa undsee sig for at

relevere, men hvis Indhold byder: uEff'ective measures

shall be tahen by the Council of the Dependency for

the purpose of arriving at a settlement of the several

claims which the Dependency has upon the State Treasury

of Denmark, and of all pending accounts between the

samen (Art. 60 i Udvalgets Udkast til (dhe constitutional

law of St. TJiomas and St. John). Regjeringen har

heller ikke benægtet, at der af denne Grund kunde

være nogen Anledning til Misstemning; i Motiverne

til Loven beder den erindret, «at Forholdene i Aa-

rene nærmest efter Emancipationen af de Ufrie medførte,

at man indskrænkede Udgifterne med Hensyn til Alt,

som ikke kunde ansees aldeles paatrængende nød-

vendigt)).

Paa samme Tid paahvilede der ogsaa Landkassen

betydelige Forpligtelser, som den med sine knapt til-

maalte Indtægter ikke havde fundet Midler til at afholde.*)

*) Medens Statskassen i den omhandlede sexaarige Periode oppe-

bar et aarligt Overskud fra St. Thomas (og St. Jan) af ^42,268,
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Opførelsen af et Raadhuus med Lokaler til Politikammer

og Kontoirer, der stode i Forbindelse med Dommer-

embedet, vilde medføre en Bekostning af ^ 34,000, en

Steensætning og Omregulering af Byens Vandløb af c.

<$• 15,000, og disse Beløb forøges atter under Forhandlin-

gerne ved en Henviisning til, at Kommunen maatte have

offentlige Cisterner, Veiene omlagte og et Lokale for Ko-

lonialraadet. Naar Raadet saaledes skulde danne sig et

Billede af den fremtidige fmantsielle Stilling, saae det en

Række Restancer, der maatte overtages af den nye Ko-

lonialkasse, og om alle disse Foranstaltninger bliver det

udtalt, at de vilde forlanges, saasnart Adskillelsen havde

fundet Sted, thi de vare kun blevne opsatte, fordi man

afventede den forestaaende Ordning. I den samlede Sum

vilde der vel fragaae det Bidrag af ^ 104,000, som Stats-

kassen ifølge Loven af 1 6de April 1862 var bemyndiget til at

udrede af Overskudet fra de vestindiske Øer til en Ho-

vedforbedring af St. Thomæ Havn, men ligefuldt blev der

et Udgiftsbeløb at dække af Øens fremtidige Overskud, der

efter de forskjellige Overslag angives fra 120,000 til

196,000 vest. Dir. Samtidig gjør man opmærksom paa,

at Skibsafgifterne vare altfor høie, at alle Kjøbmænd paa

St. Thomas ere enige om, at de saakaldte »Ankrepenge«)

bør afskaffes eller ialtfald nedsættes, ligesom at det ikke

gik an at paaregne saa stor en Indtægt fra Grund- og

Bygningsskatten, som der var indkommet i de forløbne

havde Øernes Landkasse ifdet samme Tidsrum et gjennemsnit-

ligt >Oveiskud af — ^ 55. «Ultra posse nemo obligatur» kunde

denne derlor have indvendt, da Gouverneuren i Anledning af den

Forsømmelse, der blev bebreidet Moderlandet, gjorde opmærksom
paa, at en lignende Bebreidelse maatte rettes imod Kommunen.
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heldige Aar, idet tilfældige Omstændigheder, til Ex.

Ildsvaade, kunde formindske den med mere end en

Femtedeel.

Regjeringens Forslag til en Ordning af det fmant-

sielle Mellemværende vandt saaledes ringe Tilslutning paa

Øerne. «Det skal ikke siges, at St. Thomas ønsker sig

fritaget for at udrede et passende Bidrag til de alminde-

lige Statsfornødenheder«, men man giver Anviisning paa

andre Udveie til dets Erlæggelse. Man foreslaaer, at

Statskassen oppebærer en bestemt Procentandeel af Ind-

tægterne, til Ex. af Tolden, eller Enkelte sætte saa lidet

Priis paa den økonomiske Selvstændighed under de til-

budte Vilkaar, at de foretrække, at "Moderlandet oppe-

bærer det hele Overskud, der maatte fremkomme i den

tiaarige Periode, naar det vil bekoste Opførelsen af de

manglende Bygninger og andre savnede Indretninger«.

Et aarligt Bidrag af # 28,000 bekjæmpes fra alle Sider,

ikke blot af Raadets Medlemmer paa St. Thomas, men og-

saa af Indvaanerne paa St. Croix og Regjeringens egne Em-

bedsmænd. Med de omhandlede Byrder for Øie kan For-

samhngen ikke skjønne, hvorledes Statskassen bliver be-

rettiget til at forlange en Syvendedeel af Øens Indtægter,

og i den allerunderdanigste Betænkning over Lovudkastet

"vedtager Raadet e enstemmigt at anbefale, at Bidraget

nedsættes med Halvdelen, til ^ 14,000.

Under Forhandhngerne i Bigsraadet foreslog et Min-

dretal i Udvalget at imødekomme Befolkningens Ønske,

iOg motiverede sit Forslag med de samme Betragtninger,

fder vare fremkomne paa Øerne : fra de betyd ehge Ud-

gifter, der forestod St. Thomas, og fra den Forsømmelse,

der var bleven viist under Overgangsperioden efter Neger-

emancipationen. Bigsraadet deelte imidlertid ilke Mi-
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noritetens Anskuelse; ved Afstemningen i November 1863

blev Lovudkastets g 56 eenstemmig vedtaget. Moder-

landet havde jo ogsaa dengang Brug foralle sine Ind-

tægter.

VIII.

Naar Kolonialloven bestemte, at St. Thomas skulde

udrede et Bidrag af § 28,000 (62,500 Rd.) til de almin-

delige Statsfornødenheder, var den ikke blind for de Byr-

der, der paahvilede Kommunen ; efterat dette Beløb var ud-

redet, vilde der nemlig, som bemærket, endnu være et Over-

skud for Kolonialkassen af c. ^ 1
1 ,000, og dermed maatte

den antages at kunne afholde de extraordinære Udgifter, der

forestod Øen. Men Loven gik ud fra den Forudsæt-

ning, at der kunde paaregnes normale Forhold for St.

Thomas, idet Bidraget, som det hedder i Motiverne,

"Skulde svare til det Overskud, hvorpaa Monarchiets Fi-

nantser, dersom Adskillelsen ikke fandt Sted, kunde gjøre

Begning under almindelige Forhold og uafhængigt

af Fluktuationer i Øernes Hovedindtæglskilder». Var det

imidlertid muligt for St. Thomæ Vedkommende at stole

paa almindelige, d. v. s. ikke ugunstige Forhold? Laa ikke

her saamegen Fare for et Omslag, for Forstyrrelser fra

Naturen og Forandring i Konjuncturerne, at den, der

grundede sine Beregninger paa uforstyrrede Tilstande,

byggede sit Værk paa Sand? Under Forhandlingerne i

Kolonialraadet vilde man ikke erkjende, at de Aar, der

laae til Grund for Opgjørelsen, dannede en normal

Periode. «For Tiden har Øen vistnok gode Evner«,

bemærkes det, «men den nuværende Tilstand er abnorm ».
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Den IVIancl, der i sinEgenskab af Toldintendant fortriiis-

viis kunde dømme om Udsigterne, advarer imod at bygge

paa saa usikker en Grundvold, «thi St. Thomas«, siger

han, "har intet Opland; den driver kun Transithandel,

men denne' kan uventet blive forstyrret ved Krig og ved

fremmede Landes Handelslove; allerede nu viser der sig

en Tendens paa Portorico til at drive direkte Handel

med Europa, og dersom denne Stræben griber om sig"

— tilføier et andet Medlem — »kunne Omstændighederne

i faa Aar forandre sig saaledes, at det bliver umuligt at

udrede det fastsatte Bidrag«).

Have de Mænd, der nærede Tvivl om Øens Fremtid,

havt Ret i deres Bekymringer? — Tiden har viist, at i

de Aar, der ere forløbne siden Forfatningen traadte i

Kraft, har Virkehgheden ingenlunde svaret til Forudsæt-

ningerne. I det Triennium, der fulgte nærmest efter den

sexaarige Periode, stillede Forholdene sig endnu gunstige;

det var saa langt fra, at Moderlandets Beregninger havde

været overdrevne, at de snarere vare for lavt anslaaede.

Under den nordamerikanske Krig, da Manufakturvarerne

naaede saa høie Priser, steg Værdien af Indførslerne til

mere end 7 Mill. DolL, Indtægterne fra Tolden og Skibs-

farten androge henved ^ 95,000, og Statskassen oppebar

i Finantsaarene 18'"V>4 og IS'^'^/gs et samlet Overskud fra

St. Thomas af c.^ 150,000. Men efterat Kolonialloven

den 1ste April 1865 traadte i Virksomhed, synes det

som om Lykken veég bort fra St. Thomas. Om faa

Maaneder er den Periode (JS'-^/ef^—lS^^), for hvilken Bi-

draget foreløbigt blev fastsat, udløbet, og man kan saa-

ledes, forudsat at de Overslag, der ere opførte paa Bud-

gettet for indeværende Finantsaar, falde ud i Overeens-

stemmelse med et senere Regnskab, dømme om den
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Udvikling, som den finantsielle Tilstand har taget

under de nye Forhold. Efter en Opgjørelse for dette

Decennium har Kommunen havt en samlet Indtægt af

,y 2,020,689. 56 Cts., hvorimod Udgifterne have andraget

^ 2,049,710. 14 Cts. Medens m. a. O. Statskassen i de

6 Aar, der bleve lagte til Grund for Opgjørelsen, havde

et samlet Overskud fra St. Thomas af ^ 253,608, er der,

efterat Øen har faaet fmantsiel Selvstændighed, indtraadt

en Tilbagegang i Kolonialkassens Status af ^ 29,020. 56

Cts., og naar denne Underbalance ikke er bleven større,

hidrører dette kun fra, at Bidraget til Statsfornøden-

hederne, der skulde have været erlagt med ^ 280,000

og ved hvis Udredelse der vilde være fremkommet en

Tilbagegang af ^ 169,020. 56 Cts., er bleven eftergivet

for de fem Aar i Decenniet og saaledes kun faldet til

Byrde med Halvdelen, ^ 140,000. Denne Tilbagegang

er fremdeles indtraadt, uagtet Moderlandet siden den 1ste

Apr. 1871 har overtaget Udgifterne til Overbestyrelsen her-

hjemme, og uagtet Militærudgifterne ere nedbragte fra

S 38,379 i det første Aar efter Adskillelsen til ^ 25,108

i de senere Aar.

Dersom Aarsagen til denne Tilbagegang hidrørte fra,

at Kommunen havde overanstrengt sig med at tilveie-

bringe de Foretagender, der tidligere bleve anbefalede,

vilde der ganske vist ikke være Anledning til Bekymring.

Men det er saa langt fra Tilfældet, at efter 10 Aars For-

løb staaer endnu den overveiende Deel af disse Arbeider

tilbage. Aarsagen lader sig heller ikke paavise ved, at

Kolonialkassens Indtægter ere aftagne i nogen paa-

faldende Grad; Velstanden i Befolkningen er ganske vist

formindsket og det meget betydelig, men bortseet fra det

Aar, da der førtes Underhandlinger om Afstaaelsen, og fra
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de tvende sidste Aar, i hvilke der viser sig en uhyggelig

Nedgang, er Tolden og Afgifterne af Skibsfarten indflydte

med det samme aarlige Beløb af c. ^ 93,000, ligesom

ogsaa Værdien af Indførslerne har udgjort c. 5^4 Mill.

Doll. Grunden maa derimod søges i en Række af store

og uventede Udgifter, som Kommunen har maattet afholde

;

Forholdene have ikke været almindelige, saaledes som

man gjorde Regning paa, men uheldige ved de Forstyr-

relser, hvormed Øen Slag i Slag er bleven hjemsøgt

efter Adskillelsen.

Ved Orkanen og Jordskjælvene i 1867 blev der til-

føiet Bygninger og Inventarium, der tihørte det Offentlige,

en Forringelse af henved ^ 60,000; samtidig led Byens

Indvaanere et Tab, der efter det laveste Overslag blev

beregnet til ^ 350,000, medens det indrømmedes at være

sandsynhgt, at det udgjorde det Dobbelte, Tredobbelte

eller endog mere; alene to Handelshuse paa St. Thomas

antoges ved disse Begivenheder hvert at ville lide et Tab

af c. ^ 100,000. Den Ødelæggelse, der blev tilføiet

Fartøier i Havnen og deres Ladninger, et Tab, der dog

kun for en forsvindende Deel ramte Byens Indvaanere,

men derimod den fremmede Skibsfart, blev beregnet

langt større, mellem \ og 2 Mill. Doll. — Orkanen i

August 1871 koni ikke saa uventet, og den voldte derfor

ikke synderlig Forstyrrelse i Havnen, men den Skade,

den anrettede i Byen, blev i de officielle Indberetninger

anslaaet høiere end efter Orkanen i 1867. Tabet paa

private Bygninger formodedes at løbe op til ^ 300,000;

flere end 400 Huse bleve totalt ødelagte, foruden at en

langt større Mængde blev stærkt medtagen, og Gouverne-

mentet anslog Antallet af Indvaanere, der bleve husvilde.
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til mindst 2000 Mennesker, mere end en Syvendedeel af

Byens Befolkning.

Naar Øen hjemsøges af saadanne Katastrofer, volde

de mere end forbigaaende Tab. For at lindre den øie-

blikkelige Nød, maa det Offentlige komme til Hjælp med

Føde og Medicin, Bolig og Lægehjælp til Syge og Hus-

vilde; Gader og Veie maae ryddeliggjøres, Beparationer,

der ikke taale Ophold, strax iværksættes, og Kolonial-

kassen maa forstrække et stort Antal Indvaanere med

Laan, for at sætte dem istand til at gjenopføre de øde-

lagte Boliger. Naar disse Udgifter ere afholdte, der til

Ex. efter Orkanen i 1871 medførte en Bekostning af c.

4f 40,000, maa Kommunen arbeide paa at faae de større

Tab oprettede. Dermed kan der hengaae Aaringer. Det

Fyrtaarn, der blev ødelagt i 1867, blev først erstattet i

1872, og til Gjenopførelsen af en Kaserne, der blæste

bort under den sidstnævnte Orkan, er der bevilget Penge

paa Budgettet for indeværende Finantsaar.

Ved Siden af disse Forstyrrelser har St, Thomas

været hjemsøgt af ondartede Epidemier, af Cholera, gul

Feber og Kopper, til forskjellige Tider i Aarene fra

1866— 68. De Udgifter, der herved paadrages det Of-

fentUge, ere vel ringe imod dem, der blive en Følge af

Orkaner og Jordskjælv, men i extraordinære Øiemed,

Lægegodtgjørelse og sanitære Foranstaltninger, anvendte

Kolonialkassen dog Mere end g 20,000. Et langt

større Tab, men som vanskelig^ lader sig opgjøre i Tal,

tilfø'es Befolkningen. Saalænge Epidemierne staae paa,

maa Øen være afspærret fra alt Samkvem , Handel

og Skibsfart ligge stille, og længe efter bevarer St. Tho-

mas et Ry om at høre til de usundeste Steder i Vest-

indien.
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Under disse Forhold, der paa indgribende Maade

have afficeret Velstanden, samtidig med at den ved andre

Omstændigheder er bleven forringet, har det ikke været

muligt at skabe nye Indtægtskilder. Man har ikke kun-

net forøge Skatterne paa Befolkningen, men p. d. a. Side

heller ikke været istand til at reducere de Afgifter, der

fortrinsviis udredes af Fremmede (Havnegebyrer og Af-

gifter af Skibsfarten), og hvis Nedsættelse saa ofte er

bleven anbefalet, fordi den antoges at kunne fremme det

kommercielle Samkvem. Øen har fremdeles maattet renon-

cere paa den overveiende Deel af de Foretagender, der for

lOAar siden bleve omtalte som uafviselig nødvendige; et

Militærhospital og Gouvernementshuset, der blev opført i

Aarene fra 1864—67 og udstyret i det paafølgende Aar

med en Bekostning af c. § 40,000, vare indtil 1871 de

eneste Bygningsværker af nogen Betydning; naar Øen

senere har udredet saa betydelige Summer til Bygningsfor-

maal — Regnskaberne for de sidste 3 Aar (18'V72— 18^**^/74)

vise et gjennemsnitligt Beløb af c. ^ 40,000 — er den

større Deel medgaaet til Istandsættelsen og Gjenopførel-

sen af Bygninger, der bleve ubrugelige ved de indtraadte

Kalamiteter.

St. Thomas har maattet leve fra Haanden og i Munden.

Som Exempel paa, hvor vanskeligt det har været at tilveie-

bringe en Ligevægt mellem Indtægt og Udgift, synes det

værd at minde om, at da Kommunen i Foraaret 1872 havde

faaet det nye Fyr reist og der til dets Pasning og Ved-

ligeholdelse udkrævedes et ubetydeligt Beløb, c. ^ 1500,

maatte Kolonialraadet bryde med de gamle Klager om, at

Skibsafgifterne vare altfor høie, og tvertimod forøge dem,

ved at paalægge Fartøier paa 50 Tons og derover en

Fyrafgift, for hver Gang de anløb Havnen. Og denne
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Udvei maatte man gribe, uagtet der fra det største af de

transatlantiske Dampskibsselskaber, der benytte Øen som

Centralstation paa deres Farter, blev nedlagt en Protest

og truet med, at de engelske Paketter vilde vælge et

andet Anløbssted, dersom den paatænkte Afgift fik An-

vendelse paa deres Skibe.

Kaster man saaledes et Blik paa de forløbne Aar, tør

det antages, at et Bidrag fra St. Thomas af ^ 28,000

aarligt, der næppe kan ansees som et forholdsmæssigt

Tilskud til de almindelige Statsfornødenheder, men maa

begrundes som en Erstatning for den Afgang i Indtægter,

som Statskassen vilde lide ved Koloniernes Udskillelse,

har været for høit ansat. Denne Erkjendelse har

Moderlandet ogsaa deelt, og det maa tilføies med den

største Beredvillighed. I 5 Aar af det forløbne Decen-

nium har Kongeriget fritaget Øen for at udrede Bidraget

og saaledes gjennemsnitlig kun oppebaaret Halvdelen,

eller netop de ^ 14,000, hvortil Øernes Kolonialraad een-

stemmig anbefalede, at det maatte blive ansat.

IX.

Naar der i indeværende og kommende Aar — i Hen-

hold til Koloniallovens ^ 56 eller ved den længe bebudede

Revision af de vestindiske Forfatningsforhold — skal

tages Bestemmelse om det Beløb, der fremtidigt bør

udredes af de vestindiske Kolonialkasser til de alminde-

\\^,^ Statsfornødenheder, tør det vistnok ansees for rime-



/ /

ligt, at der ikke bliver Spørgsmaal om at paalægge St.

Croix noget Bidrag til dette Formaal. Øen har paa

Grund af sin Uformuenhed hidtil været fritaget for denne

Byrde, og efter det exempelløst slette Udbytte, som den

har havt af Høsten i de senere Aar, er dens fmantsielle

Tilstand nu i den Grad forværret, at Øen erklæres «at gaae

sin fuldstændige og sikkre Undergang imøde, dersom det

ikke lykkes at bringe denHjælp». Afgjørelsen \il derimod

dreie sig om det Bidrag, der fremtidigt bør udredes fra

Kommunen St. Thomas med St. Jan, og Alternativet

kunde da blive, om et saadant Bidrag bør nedsættes til

det Beløb, der hidtil i Virkehgheden er bleven erlagt,

eller om Moderlandet maaskee af Hensyn til den fortrykte

Tilstand, i hvilken ogsaa denne befinder sig, bør

lade BilUghed gaae for Ret og heelt give Afkald paa

at erholde ethvert Tilskud fra Kolonierne. Ved

denne Undersøgelse maatte det tilhge komme under

Overveielse, om en Eftergivelse eller Nedsættelse bør

indrømmes for visse Aar, med et « indtil videre » eller

for bestandig.

Om de Ønsker, der næres af den vestindiske Be-

folkning, kan der jo ikke være Tvivl. T begge de Ud-

valgsbetænkninger, der ere afgivne af Kolonialraadene over

Udkastet til den reviderede Koloniallov, bliver det e en-

stemmig anbefalet, at St. Thomas en delig en fritages

for at erlægge ethvert Bidrag. Paa St. Thomas har Raa-

det yderhgere henvendt sig til Hs. Maj. Kongen og i en

Adresse (af 26de Mai 1874) fremhævet, at efter de store

og følelige Tab, som Kommunen har hdt og som det

ikke har staaet i Nogens Magt at afværge, og med de

stedse ringere Udsigter til Fremtiden «vil Øen ikke være

istand til at bekoste de Foretagender, hvorpaa dens Vel-
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færd beroer, medmindre den fritages for at udrede Bi-

draget til Statsfornødenhederne«.

Fra Kolonierne foreligger Situationen saaledes med

de samme Træk som i 1863, da Afgjørelsen dreiede sig

om et Tilskud fra St. Thomas af ^ 28,000 eller Halv-

delen deraf. Der er dog den Forskjel, at medens Gou-

vernementet for 10 Aar siden troede at kunne nære

større Forventninger om Øens fmantsielle Evner end

Raadet, ere Autoriteterne nu enige om, «at Fremtiden

ikke er skikket til at indgyde Haab». Med de forøgede

Udgifter, med deres stærkere og stærkere fremtrædende

Uafviselighed og med den stigende Aftagen i Befolk-

ningens Velstand og Kommunens Skatteevne, bliver Øen

erklæret ude af Stand til at erlægge et hvilketsomhelst

Bidrag.

Hvorledes tegner sig da den Fremtid, som St. Thomas

gaaer imøde?— Den Klage har jo lydt saa ofte, at Han-

delen gik tilbage, at Velstanden var svundet, saa at det er

gaaet St. Thomas ligesom Lammet i Fabelen, at man

ikke troer dens Nødraab, om end Faren er indenfor Dø-

ren. Hvilke ere ogsaa de mange og vigtige Foretagen-

der, hvorpaa Øens Velfærd beroer, og tør det ikke antages,

at den vestindiske Befolkning stiller overdrevne Fordringer

til de Goder, som Kommunen bør være i Besiddelse af?

Der var i 1871 Tale om at sende en parlamentarisk

Kommission til Øerne, for at undersøge Forholdene og

afgive Beretning til Rigsdagen. Dersom denne Tanke var

bleven reaUseret, vilde en saadan Kommission, om den

maaskee næppe paa anden Maade havde udrettet Nogel

af Betydning, dog med egne Øine kunnet have over-

bevise sig om Tilstanden. Den vilde ganske vist ikke i

denne Sommer som for 3 Aar siden, da den overordent-
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lige Regjeringskommissær ankom til St. Thomas, seile ind

i en Verdenshavn, der blev oplyst af en Lygte, ophængt

paa et provisorisk Stativ, og som ikke havde Lysstyrke

som et Blus i vore Gader. Den vilde fmde et anstæn-

digt Fyrtaarn med en passende Lanterne, i Tilfælde

af Quarantaine eller Sygdom kunde dens Medlemmer

fmde Optagelse i passende Anstalter, men iøvrigt vilde

Kommissionen med Forbauselse opdage, hvor langt Kom-

munen staaer tilbage med de beskedneste Fornødenheder.

Efterat den maadehge Barakke, der tjente som Kaserne,

var blæst bort under Orkanen i 1871, vilde den indtil for

faa Maaneder siden have fundet Øens 85 Mand Soldater

indkvarterede paa midlertidig Maade i Fortet, medens

dens Officerer boede tilleie omkring i Byen, og den

vilde skjønne, at ikke blot maatte Sundhedstilstanden

blandt Tropperne lide ved en Indkasernering i smaa,

overfyldte Rum, men at denne Adskillelse mellem Be-

falingsmænd og Menige ikke var skikket til at gjøre den

reducerede Hærstyrke mere effectiv ved en bedre Disciplin.

—Kommissionen kunde maaskee ønske at høre Retten pleiet

i St. Thomæ Bytbing, den vilde paa et Sted, hvor der fær-

des saa broget en Befolkning, og hvor Politiet derfor spiller

saa vigtig en Rolle, undersøge, hvorledes denne Myndig-

hed virkede, men den vilde fmde begge Autoriteter in-

stallerede i leiede Smaalokaler, saa indskrænkede, at den

i Politiretten til Ex. kunde see de Tilkaldte, Anklagede

og Vidner, afvente Tiden for deres Forhør, grupperede

paa Trappen. Ligeoverfor Politikamret ligger Fortet;

med sine tykke, teglsteensrøde Mure skinner det afskræk-

kende varmt, men Kommissionen maatte interessere sig

for Fængselsvæsenet; den vilde inspicere Arresterne, og

den vilde fmde de Domfældte indlogerede, ikke blot i
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nogle Rum, som i Forhold til det Antal, de maae huse,

ere saa smaa og saa ophedede, at det, efter et eget Ind«

tryk at dømme, maa være besværligt at trække Veiret i

dem, men tillige under saadanne Forhold, at de Skyldige,

istedetfor at forbedres, stod i Fare for yderligere at de-

moraliseres, idet der ikke er tilstrækkelig Plads til at

sondre mellem de forskjellige Klasser af Straffanger.

Dersom Kommissionen paa denne Vandring skulde

synes, at Antallet af Straffanger var forholdsvis stort —
ifølge Folketællingen af 1870 udgjorde det mindst 0,253

pCt. af Øens Befolkning, medens det ifølge Folketællingen

for samme Aar i Kongeriget udgjør end ikke Halvdelen,

0,114 pCt. — dersom den skulde bemærke, at der hos

den lavere Befolkning var en Hang til Voldsomhed, eller

dersom den blev Vidne til, hvad fornylig hændte, at i

et Skjænderi mellem to Børn den Ene trak en Revolver

og skjød den Anden ned, vilde den vistnok interessere

sig for Undervisningsvæsenet. Den vilde fmde ikke faa

og godt bestyrede, private Skoler, oprettede af Præster

ved de anerkjendte Trossamfund eller af private Personer

som Levevei; det kunde more at overvære en Aarsprøve,

og den vilde forbauses over de Anlæg, der findes hos

mangt et lille Negerbarn, der ofte fra 3 Aars Alderen

sendes til Skole — men Kommissionen vilde forgjæves søge

efter en eneste offentlig Undervisningsanstalt. Kolonial-

loven bestemmer rigtignok, at «Børn, hvis Forældre ikke

have Evne til at sørge for deres Oplæreise, ville erholde

fri Underviisning i Almueskolerne", men endnu, mere

end 10 Aar efter Lovens Emanation, existere for Byens

Vedkommende — og den udgjør jo ifølge Folketallet saa

at sige den hele — disse Anstalter kun paa Papiret.

Det hele Undervisningsvæsen har for Byens Vedkommende
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udviklet sig udelukkende ad privat Vei, og selve Kommunen

besidder ikke her nogen offentlig Skole, men indskrænker

sig til at fordele et Pengebeløb mellem de større Insti-

tuter, medens den ikke er istand til at udøve den for-

nødne Kontrol eller til at anvende lovhjemlet Tvang mod

Forældre, der ikke lade deres Bøn nyde Underviisning. *)

I Anledning af disse Mangler vilde Kommissionen hen-

vende sig til Gouvernementet. Dersom den imidlertid

ønskede at søge Gouverneuren i hans Forretningsbolig, vilde

den finde Øernes Overøvrighed, det civile og militære

Sekretariat, Bogholder- og Kassererkontoirer, kort den

hele Styrelse installeret tilleie i et lille Nybodershuus,

og den vilde, for at gaae ind paa Situationen, ikke være

istand til at føre nogen Samtale med Gouverneuren, uden

at den havde Vidner i Værelset ved Siden af, hvor Kon-

toirets Chef, Fuldmægtige, Assistenter og Skrivere (til

Ordonnantsen er der anviist Plads paa Trappen), alle ere

samlede i een Stue, fordi den er det eneste luftige Op-

holdssted i Bygningen, om der end er mindre Kamre,

i hvilke de Overordnede kunne finde E ensomhed og

Varme. Kort: Kommissionen vilde skjønne, at det ikke

var ganske utiæffende, naar den engelske Konsul paa

St. Thomas, Mr. Palgrave, efter at have skildret Øen

,,so far as tlie European population is concerned^ a mere

lodging-house'' tilføier om ,,the Dånes: tliey aet tlie part

of the lodging-house keepers, yieither more nor less. — Not a

farthing has been contributed by the Treasury of Copen-

hagen'', resumerer Mr. P. sine Indtryk for en Læsekreds

* ' *) Af 1798 Børn i Byen Charlotte Amalia i Alderen niellem 6 og

14 Aar antages c. 60 pCt. at nyde Underviisning, og af 340 Børn

i samme Alder i Landdistriktet, c. 52 pCt.
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i England, „a small quaint, square fort . . . is tlie only

edifice contrihuted hy Denmark to the town and the island^'.

De smaa Skuffelser, der maatte møde Kommissionen

i det huslige Liv skulle lades uomtalte. Og dog, der

forestod maaskee en Overraskelse i det daglige Velvære,

som kunde virke høist generende. I tørre Somre kunne

Byens Brønde og Cisterner udtørres; de enkelte, der

endnu flyde, maae da forsyne den hele Befolkning, den

maa sættes paa Bation, ja det turde hænde, som det

siges at være indtruffet, at der maatte sendes Bud efter

Drikkevand fra Portorico.

Naar Kommissionen sluttelig skulde aflægge sin Rap-

port, vilde den sikkert eenstemmig udtale, at Befolkningen

paa St. Thomas ikke kunde -siges at stille overdrevne For-

dringer til de Goder, hvoraf Kommunen burde være i

Besiddelse.

Til at afhjælpe enkelte af disse Mangler, er der vist-

nok bevilget Penge i de sidste Finantsaar. En ny Ka-

serne er bleven reist i Løbet af Foraaret, og den er mu-

lig for faa Maaneder siden taget i Brug. Fortet vil om

kort Tid være omdannet til et Pohlikammer med hensigts-

mæssige Arrester, og Politiet vil da være istand til at

have Fanger og Arrestanter under eget Tilsyn og derved

afholde dem fra en Kommunikation med Omverdenen,

som det er saa vanskelig at forhindre, saalænge Fortet,

i dets Egenskab af Kaserne, maa sortere under en frem-

med Autoritet, den militære Kommando. Endnu staaer

dog den overveiende Deel af de Foretagender tilbage, der

forlængst ere blevne forlangte, og i et Samfund, der ud~

vikler sig og som ønsker at følge med Tiden, ere For-

nødenhederne selvfølgelig i stadig Stigen. Under For-

handlingerne i 18''-/63 lod man det beroe ved et Overslag,
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hvorefter de Videstgaaende beregnede Kommunens uop-

sættelige Arbeider til ^ 300,000; nu viser et Overslag,

der opgjøres af Gouvernementet over Arbeider for den

nærmeste Fremtid, en Bekostning af i$ 700,000. Havnen

møder stedse med sine Krav. Fra de omliggende Høider

nedskylle Sand og Steen, Indløbene tilstoppes, og de Far-

tøier, der anløbe Havnen, ere stadigt blevne større og

mere dybtgaaende; en yderligere Opmuddring, en Bort-

sprængning af Klipper og Grunde, for at tilveiebringe

frisk Strømning, og i Forbindelse hermed en Landingsbro

for de mange Damppakelter, vil medføre en Udgift af

^ 150,000. Byen maa forsynes med Vand, særligt for

Ildebrandstilfælde og i sanitære Øiemed; den maa have

den længe savnede Bygning for offentlige Kontoirer, et

offentligt Skolevæsen med vehndrettede Lokaler — Fore-

tagender, der hgeledes antages at ville medføre en Be-

kostning af 150,000 vest. Dalere. Endelig høre en Dok

og en Toldoplagsbygning til de Fornødenheder, hvortil

der vel kunde føles Trang paa et Sted, der drager al

sin Næring fra Handelen og Skibsfarten og som aarligt

anløbes af c. 4000 Fartøier, men disse Goder kunne ikke

tilveiebringes for Mindre end ^ 350—400,000.

Det er unægtelig store Fordringer, der stilles til en

Kommune, hvis aarlige Indtægter ifølge det sidste Regn-

skabsaar (IS'-'^M),. i- hvilket Øen ikke har været hjemsøgt

af særhge Forstyrrelser, næppe beløbe § 190,000, men

Gouvernementet staaer ikke alene med at forlange dem.

Under Forhandlingerne i Kolonialraadet hører man fra de

loyaleste og mest kompetente Mænd (der hgger saaledes

næppe noget Tendentiøst i Angivelsen), at de Arbeider,

hvorpaa Øens Velfærd beroer, maae antages at løbe op til

1 Mill. Doll. Lad saa være, at Kommunen bliver nødsaget
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til at nedstemme sine Ønsker, at der maa forløbe Aaringer

med at realisere disse Foretagender, og at de maae være

afhængige af, at der ikke indtræffer Ulykker, der omstøde

alle Fremtidsplaner — saa meget tør allerede paa

dette Sted være indlysende, at for blot tilnærmelsesviis

at kunne tilveiebringe dem, maa Øen have alle sine Ind-

tægter til Kaadighed. Og det maa særhg fremhæves, at

Omstændighederne saare let kunne medføre, at netop de

Arbeider, der udkræve det overveiende Beløb, nemlig de,

der vedkomme Havnen, maa udføres i den kortest

mulige Tid, dersom ikke St. Thomæ Stilling som en

Havneplads skal lide et Knæk, som den maaskee aldrig

vil forvinde. Jo mere nemlig, som det strax skal vises,

Øen mister Terrain som Handelsplads, jo mere den ved

de stedse tiltagende, direkte Forbindelser med de euro-

pæiske Fabriklande taber sin Betydning som Oplagssted

for Varer af enhver Art, desto mindre tør man længere

bortvise den Muhghed, at den fra en Verdenshandelsplads

synker ned til at blive et Forretningssted af kun lokal

Betydning, og desto mere gjælder det om at benytte sig

af de Fordele, som Øen frembyder i andre Retninger.

Man maa gjøre Alt for dens Havn, søge at bevare og

udvide dens Betydning som en Centralstation for de store

Atlanterhavspaketter, søge til Ex. at gjøre den til en

Nødhavn for Havarister. Men dertil adfordres der om-

fattende Arbeider, thi bortseet fra, hvad Naturen har

gjor. til Fordeel for Havnen, mangler den saa at sige

alle de Bekvemmeligheder, der skulde drage en saadan

Trafik til Stedet.
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X
Naar Koloiiialraadol ovcrvcior, hvorl(i(l(\s dcM* skal lil-

v(U(;l)riri^'(!S iVIidhir til (l(! Fornø(l(;nh(ul(!r, (l(;r nys oro aii-

^iviK^, (indcT dvA Siliialioncn Ix'lajnkoli^', o^^ i lan^^l, Imicjre

(Irad ond man ^j^t^v si^' Foroslillin^^ orri iKTlijcirnnio. I

samrno Forhold som Øons lldf^iricr cvv i Sli^'^iui, i snrnroc

(Jrad som dot vr l)l(!V(;n nødv(;n(Ji^l, ;it gjøro alh; An-

slrcngclsor for at liævdc; Slod(!ts kommorcicllc; IJcstydnin^,

i samme; (irad vsc of-sa.-i. d(!ls llja-Jpckildor alta^nc. I>(;r

or i Lolxit al' d(!t sidsto Dooonnium ijidiraadt IJo^'ivon-

h(!d(!r, som havo udovot don størsio Indllydolso paa l-'or-

rotninf,'slivot; Omsta!ndi^h(;dor, som \ii',\i}j;(\ have; \;nrv,\,

lorndsootc Of,' IjiM'ry^UuJo, oro nii traadto< i lidd Virkcdi^'-

IkhI, og do li;i.v(; fromkaldt ot Omshif,' i Ø(!ns Frl)V(;rv, i

dons Jlandol og Skibsfart, og d(;rvod pjia indgril)oiid(*

Mnado forringfit l^ofolkrnrigons V(;lstand.

Som l)(!kj(!ndt or dot St. Tlioma; (•(!ritral(! fJoliggon-

hod i do vo.stindisko l"'arvando, i l'\)rl)ind(;ls(! m(!d dons

godo og rummoligo Jlavn og do v(!lalj)ass(;do l^ottolsor i

Adgang(;n til donn(;, d(!r danncjr (Irnndlagot for Øons

kommorciollo Bc^tydrn'ng. Vod disse; Forde^h; og vod d(!

H(;gunHtigols(!r, d(;r (;r(! tilstaaode; Varoindlorsoion gjon-

no.m lave; 'l'oldaf'girtor (J'/i I)(^t. af Varornos Va^rdi paa

AlskihningsHlodoJ,), (;r St. Thomas l)l(5von ot Oplagsst(;d

for ll.-mdolsvaror .'if onhvor Art.

I sirio Volmagtsdago var Si. Thomas ot Markr^d, til

hvilkot d(; vosiindisko Kjohma^nd langvoisfra søgto hon.

tkko hiot fra d(; nærmost liggondc; størro Øor, Portorico

og St. Domingo, m(5n vidcjn; omkring fra mango af do

sydam(;rikansk(! Jifjpuhlikor, fra Østkyston afCuhji. og fra

forskjfdiigo Stodor i MoUomamorika gjordo Kjøhmænd Hore;

6
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Gange om Aaret deres regelmæssige Reiser til Øen. De

fandt her Alt, hvad de søgte, i stort Udvalg og til en-

hver Tid; de gjorde derfor deres Bestillinger hos St.

Thomæ Handlende og forsynede sig i deres Magasiner

med europæiske og amerikanske Fornødenheder, for-

trinsviis med Manufakturvarer (dry-goods) og Provisioner.

De havde kun Brug for smaa Quantiteter ad Gangen;

de vare kun lokale Kjøbraænd, der handlede en detail,

medens St. Thomæ- Kjøbmænd dreve Forretningen en gros

og med forholdsviis store Kapitaler.

Denne Transithandel danner endnu en Hoved-

forretning paa St. Thomas. Hvad der nys er anført

om det kommercielle Samkvem, finder saaledes ogsaa en

Anvendelse i Nutiden, men kun en deelviis, thi Forret-

ningen er i Løbet af det sidste Decennium undergaaet

en gjennemgribende Forandring. Den er ikke blot af-

taget i den Forstand, at Øen har mistet en Mængde af

tidligere Kunder, men den har, hvad der er af ligesaa

væsentlig Betydning, faaet en anden Gharakteer. Sin

Berettigelse til at danne et Mellemled mellem Europa og

de vestindiske Øer med omhggende Kyststrækninger, maa

St. Thomas jo først og fremmest støtte paa den gunstige

Beliggenhed. Det er imidlertid indlysende, at i samme

Grad som Kommunikationsmidlerne overvinde Afstandene,

i samme Grad forsvinder ogsaa Betydningen af Behggen-

heden. Ved de regelmæssige og stedse tiltagende, direkte

Forbindelser mellem Europa og Vestindien, bliver For-

bindelsen med det europæiske Marked hurtigere og let-

tere; de europæiske Fabriklande rykke nærmere og nær-

mere, og de Egne, der før vare afhængige af St. Thomas,

stræbe at frigjøre sig og forsøge selv at importere. Til

denne Frigj øreise fordres der ikke længere Kapital, eller
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i hvert Fald kun en Kapital, der er ringe sammenlignet

med tidligere. Naar tidligere — for en 20—30 Aar til-

bage — de vestindiske Kjøbmænd saa langveisfra søgte

til St. Thomas, beroede denne Søgning ganske vist ikke

alene paa, at de der til enhver Tid fandt et velassorteret

Lager, men den hidrørte hgesaameget fra den Omstæn-

dighed, at de fremmede Kjøbmænd ikke, saaledes [som

St. Thomæ Handelsstand, var i Besiddelse af de Midler

og den Kredit, som udfordredes til paa egen Haand at

knytte en direkte Forbindelse, Hgesom de heller ikke i

deres Egenskab af lokale Kjøbmænd turde løbe den Ri-

siko at sidde inde med større Beholdninger, der ikke

kunde ventes afsatte i deres Hjemstavn, naar det lokale

Begjær var tilfredsstillet. De fandt derfor deres Regning

ved at forsyne sig paa St. Thom.as^ i smaa Partier efter

Forbruget paa deres Hjemsted, skjøndt de selvfølgelig

maatte kjøbe Varerne dyrere dér, end de kunde erhverve

dem paa Produktionsstederne, og yderhgere betale særdeles

høie Mellemfragter for at faae Godset overført til dets

Bestemmelsessted. Nu anløbes ikke blot St. Thomas

daghg af de store Atlanterhavspaketter, men disse seile

derfra videre ind i det vestindiske Archipelag, til

Centralamerikas Havne og Kysthavnene i de sydamerikan-

ske Repubiiker, og de skabe saaledes den Forbindelse

med det europæiske Marked, der tidligere kun kunde

knyttes* ved egne Anstrengelser og ved egne Kapitaler.

De medtage Fragtgods fra enhver Egn i Europa og til

Priser, der under den stigende Konkurrence ikke ere

synderlig høiere end de nuværende kostbare vestindiske

Mellemfragter. Nu kunne derfor de samme Kjøbere, der

tidligere vare henviste til St. Thomas, faae deres For-

nødenheder førte direkte til Bestemmelsesstedet, eller de

6*
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kunne, forsaavidt Forbindelsen ikke er forgrenet saa vidt, at

deres egen lille Plads er bleven optaget paa den alminde-

lige Route, benytte St. Thomas som en Mellemstation

og for egen Regning konsignere deres Varer over Øen.

Og til disse Importer udkræves der ikke længere nogen

Kapital, thi under den hurtige og regelmæssige Kom-

munikation kunne de fremmede Kjøbmænd drive dem

stykkeviis, efter Forbruget i deres Hjemstavn, og behøve

ikke saaledes som tidhgere selv at fragte Seilskibe og

aflade større Kvantiteter paa eengang.

Den nyere Tids Lettelser i Kommunikationerne have

med andre Ord ikke blot ladet St. Thomas tabe Terrain

paa det vestindiske Marked, men de have tillige givet

dens Handelsomsætning en anden Charakteer. Istedetfor

en egentlig «Transit», under hvilken de forskjellige

Varer bleve indforskrevne for Regning og Risiko af St.

Thomæ Kjøbmænd og i deres Lagere tilforhandledes af

de fremmede Kjøbere, bliver Handelen mere og mere en

direkte Transit eller ((Spedition« , ved hvilken Øens

Kjøbmænd kun optræde som Kommissionærer, idet Va-

rerne indforskrives for de fremmede Kjøberes egen Reg-

ning og blot expederes over Øen.

Om i hvilken Grad Forholdet har forandret sig i den

sidstanførte Retning, er det næppe muligt at give paa-

lidehg Oplysning. For det Offentlige har Adskillelsen

mellem en indirekte (egentlig ((Transit«) og direkte Tran-

sit (((Spedition«) forsaavidt ingen Betydning, som der er-

lægges den samme Told af det Gods, der blot spediteres

over St. Thomas, som af det, med hvilket der drives en

virkelig Omsætning for St. Thomæ Kjøbmænds egen

Regning. Under Forhandlingerne i Kolonialraadet er

man oftere kommet tilbage til denne Forandring i det
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kommercielle Samkvem og har af og til forsøgt paa at

præcisere Omslaget med bestemte Tal, men de Oplys-

ninger, der meddeles, fremtræde mere som enkelte Med-

lemmers personlige Skjøn end støttede paa nøiagtige Op-

gjørelser; de variere derfor meget betydeligt. I Aaret

1871 udtalte en af Byens Handlende — den nuværende

Formand i Kolonialraadet — at mere end Halvdelen af

det Gods, der indførtes til St. Thomas, blot passerede

Øen i direkte Transit (Spedition); denne Paastand blev

vistnok modsagt af Toldintendanten, efter hvis Skjøn

Værdien af det spediterede Gods ikke oversteg en

Fjerdedeel af den samlede Indførsel, men uanseet, hvad

der maa have været Tilfældet i det nævnte Aar, er der

ingen Tvivl om, at Speditionsforretningen, der for en

Snes Aar tibage var af forsvindende Betydning, nu er i

stadig og følelig Stigen. Derom vidner det ofte gjen-

tagne Udsagn i Kolonialraadet <dlie tråde has most enor-

mously diminished)), derom faaer Enhver et Indtryk paa

selve Stedet, naar han bemærker, hvormange Forretnings-

lokaler der staae ledige, og hører om det stigende Antal

af Handelsfirmaer, der finde det nødvendigt at likvidere

og at opgive deres Bedrift.

Den Betydning, der maa tillægges en Adskillelse

mellem « Transit" og "Spedition« med Hensyn til Handels-

udbyttet, er tilstrækkelig indlysende. Ved Speditions-

forretningen fortjenes der selvfølgelig altid Noget, og til-

med noget Sikkert, deels for selve Spediteuren og deels

for den arbeidende Befolkning, der gaaer tilhaande med

Varernes Udlosning og Omladning — ialt en 4—5 pCt.

af Værdien — men denne Gevinst er selvfølgelig ringe

imod, hvad der kan vindes paa de Varer, der ere Gjen-

stand for en virkelig Omsætning.
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Ved Siden af den Forandring, der er foregaaet i det

kommercielle Samkvem, er der ogsaa indtraadt en For-

andring i Øens Gharakteer som Varemarked, og der er

herved gjort et yderligere Indgreb i Befolkningens Vel-

stand. Medens tidligere, for en 25—30 Aar tilbage, den

hele Indførsel til St. Thomas var i Hænderne paa en Snes

betydelige Handelshuse, der ved de store Kapitaler, som

dengang udfordredes til at drive en direkte Import, ud-

øvede saa at sige et Monopol paa den hele Forretning,

er den nu fordeelt paa over Hundrede af Hænder. Min-

dre Huse, med ringere Kredit og smaa Lagere, have i

forholdsviis stort Antal etableret sig istedetfor de betyde-

lige Huse, der have trukket sig tilbage med deres Kapi-

taler. Begunstigede af de lettede Kommunikationer im-

portere de nu direkte, i smaa Partier mod kontant Be-

tahng, og søge hurtigt at reaUsere, imod en ringere

Avance. Konkurrencen formindsker imidlertid Fortjene-

sten, men den nøies ikke dermed, den fører tillige et

farligt Angreb mod de enkelte tilbageværende større

Huse, idet den gjør det vanskeligt for dem at holde det

store og velassorterede Lager, som ene kan sikkre dem

den fremmede Efterspørgsel en gros. De direkte Han-

delsforbindelser, som begunstige de mindre Huses Op-

komst, angribe derved den gamle Forretning, Transit-

handelen, saa at sige i Ryggen: de undergrave dens

Virksomhed ved paa Stedet selv at skabe en Konkur-

rence, og paa samme Tid angribe de den mere en face

ved overhovedet at fortrænge den fra det vestindiske

Marked. Med andre Ord: i samme Forhold, som det

Begjær, der rettes til St. Thomas, bliver mindre og min-

dre, i samme Grad møder der et voxende Antal af Til-

bud, og i samme Grad søger den Ene at underbyde den
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Anden. I den Grad bidrager jo den nyere Tids Lettelser i

Kommunikationerne til at detaillere Forretningen, i den Grad

sætter den jo Enhver istand til at importere direkte, at

den, der har levet paa St. Thomas, vil have bemærket,

hvorledes man stedse mere forsyner sig selv med sine Smaa-

fornødenheder, Handsker, Klædningsstykker osv., ved at

begjære dem direkte fra de Steder, hvorfra man er vant

til at faae dem, fremfor at søge dem hos St. Thomæ

Handlende. For den, der staaer uden personlig Del-

tagelse i Forretningslivet, bliver under de nuværende

Forhold overhovedet Intet saa uforklarligt som, at St.

Thomas endnu kan drive en saa betydelig Handelsomsæt-

ning med de større og velhavende Øer. Der maa være

forbunden visse Vanskeligheder ved en direkte Import,

som en Udenforstaaende ikke kan opdage; der er mu-

ligt under de urolige Forhold i de spanske Kolonier

endnu nogen Vanskelighed ved at knytte Forbindelser paa

Produktionsstederne, vistnok en lettere Adgang til at er-

holde Kredit og gunstige Betalingsvilkaar paa St. Thomas

end i de europæiske Fabriklande, men fremfor Alt sik-

kerhg en stærk konservativ Aand hos den spanske Be-

folkning, der bringer den til — og maaskee for en lang

Aarrække fremdeles vil bringe den til — at søge et Mar-

ked, der er gammelt og kjendt, og hvor den i ringe Af-

stand, for Portoricos Vedkommende i mindre end en

Dagsreise, finder et velforsynet Lager til personligt

Udvalg.

Af hvad der er udviklet, tør det være indlysende, at

man ikke kan bedømme Velstanden paa St. Thomas af

Toldintraderne eller af Værdiangivelsen for de indførte

Varer. Disse Tal kunne, saaledes som Tilfældet har

været indtil Aaret 1872 ind., vise omtrent de samme
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Beløb som for 10—15 Aar siden, og dog kan Velstanden

i Kommunen være aftagen ganske overordentlig — ikke

blot, fordi det kommercielle Samkvem, som bemærket, er

undergaaet Forandring ved fra en egentlig « Transit« at

nærme sig til en blot »Spedition«, men fordi Konkur-

rencen paa selve Stedet yderligere har bidraget til at for-

ringe Udbyttet, saa at der fortjenes mindre paa de Im-

porter, der ere Gjenstand for en virkelig Omsætning.

Derimod kunde det synes, at naar Toldintraderne indtil

det nævnte Aar nogenledes uforandret ere indflydte med

c. § 68,000, og naar Værdien af de indførte Varer paa

samme Maade har udgjort c. 5^4 Mill. Doll. , laa deri et

Vidnesbyrd om, at de fremmede Kjøbmænd dog ikke al-

deles forbigik St. Thomæ Handelsstand — om de end mere

og mere indskrænkede sig til at benytte dem som en Art

Mellemmænd — at de m. a. O. kun i ringe Grad be-

nyttede sig af de direkte Kommunikationer til at knytte

selvstændige Forbindelser. Heller ikke i denne Retning

tør man dog drage nogen Slutning fra de omtalte Værdi-

angivelser. Paa St. Thomas er der næppe nogen Hand-

lende, uden at han føler, at Kunder, som tidhgere ind-

fandt sig regelmæssig paa Stedet, i de senere Aar mere

og mere blive borte, og i Mangel af enhver Veiledning til

ved Hjælp af et statistisk Materiale at præcisere For-

holdet, synes den Betragtning da at hgge nær, at naar

Øens Hovedafsætningssteder, til Ex. Portorico, med hvil-

ken omtrent '^/s af den hele Forretning bliver dreven, i

Løbet af det sidste Decennium ere gaaede saa over-

ordentlig frem i Velstand, og Forbruget der ogsaa er ste-

get i en særdeles Grad, saa antydes der en sikker Tilbage-

gang i det kommercielle Samkvem alene i den Omstæn-

dighed, at Importværdierne til St. Thomas ikke ere i
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stadig Stigen. Det er ogsaa velbekjendt blandt St. Thomæ

Handlende, at der uafbrudt arbeides paa at knytte direkte

Forbindelse mellem de spanske Kolonier og Europa; at

der til Ex. paa Portorico, hvor der for 25 Aar siden ikke

existerede nogen større Importeur af Manufakturvarer, nu

i de større Byer, St. Juan, Ponce og Mayaguez , findes

henved en Snes betydelige Huse, der drive Importer med

fuldkommen Forbigaaelse af St. Thomæ Kjøbraænd, og at

disse Bestræbelser blive virksomt understøttede af den

spanske Regjering, bl. A. ved den Differentialtold, der

med 6 pCt. af Varernes Værdi opkræves af alle Varer,

der indføres til Øen fra St. Thomas.

Uanseet imidlertid, hvad der lader sig oplyse om

Tiden indtil Aaret 1872, vise de 2de sidste Aaringer et

afgjørende Omslag. Ifølge det sidste Regnskab ere Told-

indtægterne i Finantsaaret IS'^^lu indflydte med en Min-

dreindtægt af mere end 25 pGt. mod de 3de foregaaende

Aar (^ 50,800 imod c. ^ 68,000 i Aarene 18^0/71—^-/73),

og samtidig er Værdien af Importerne formindsket med

mere end 1 Mill. Doll. Under Forhandlingerne om det

indeværende Aars Budget haabede Gouvernementet vist-

nok, at denne Tilbagegang skulde være forbigaaende, og

opførte Toldindtægterne med deres hidtidige Gjennem-

snitsbeløb af c. ^ 68,000, men Kolonialraadet turde ikke

nære saa gode Forventninger om Fremtiden og nedsatte

derfor det budgetterede Beløb med ^ 14,900. Efter det

forløbne første Halvaar af dømme synes det, som om

Raadet har havt Ret i sin Frygt; i dette Halvaar er

Tolden nemlig indflydt med c. ^ 8000 mindre end i de

tilsvarende Maaneder (Apr. til Sept. incl.) i de 3de for-

anførte Aar (^ 23,622 imod c. ^ 31,600), og den er end

ikke indkommet med det Beløb, som i det umiddelbart
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foregaaende, slette Regnskabsaar. Til at forklare denne

stærke Tilbagegang foreligger der ingen særegne Om-

stændigheder; Aarene 1873 og 1874 have været fuld-

kommen normale, frie for enhver Forstyrrelse fra Naturen

og, saavidt man herfra kan dømme, ogsaa i de politiske

Forhold; der synes derfor i denne Tilbagegang at ligge

et Varsel om, at ligesom St. Thomas lidt efter lidt har

mistet Afsætningen til Centralamerika, Ny-Granada, den

østlige Deel af Cuba og for en stor Deel Venezuela, saa-

ledes nærmer sig nu ogsaa den Tid, da Øens mest tro-

faste og mest indbringende Kunde, Portorico, ikke læn-

gere vil benytte St. Thomæ Marked. Den umiddelbare

Nærhed, den vedvarende Gjæring mellem den spanske og

den indfødte Befolkning kan forhale Tidspunktet i en

Række af Aar, men det kan næppe Andet end indtræffe.

I Handelsanliggender tør man vistnok ogsaa ansee Ko-

lonialraadet for en tilstrækkelig kompetent Forsamling,

og i denne hører man ikke blot beklage, <dhat iJie tråde

of St Thomas has diminished most enormousli/n, men der

tilføies (i and there is every prospect of its continuing to

do son.

Vil man spore Virkningerne af denne Tilbagegang i

det kommercielle Samkvem, vise de sig selvfølgelig i en

stigende Aftagen i Befolkningens Velstand. I de officielle

Indberetninger bliver den omtalt som foruroligende;

Eiendomspriserne ere i stadig og betydehg Synken, og

mange Huse og Boutiker staae ledige, fordi deres

Leietagere finde det nødvendigt at realisere og op-

give Forretningen; fra flere af de største Handlende

lyder der en stadig Trudsel om at ville forlægge deres

Fihaler fra Øen, og nu i de sidste Dage hører man, at

Direktionen for den engelske Kolonialbank har besluttet

1
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fra den 1ste Januar 1875 at lukke Bankens Afdeling paa

St. Thomas, der har bestaaet paa Øen siden 1837, fordi

Forholdene have forandret sig saa meget, at tvende

Bankinstituter ikke længere kunne betale sig.*) Haand i

Haand med denne Forringelse af Velstanden hos de Næ-

ringsdrivende gaaer naturligviis en tiltagende Næringsløshed

blandt den arbeidende Befolkning. Dog, det er vel først ved

et Ophold paa St. Thomas selv, at man faaer det rette Ind-

tryk om det mindre Velvære, der nu nydes paa Øen. Den,

der nys havde besøgt Stedet, maatte jo blive forbauset

ved at see, hvor langt Kommunen stod tilbage

med de offentlige Fornødenheder, men vilde han ikke

blive det i ligesaa høi Grad ved at opdage, hvor-

mange smaa Goder Befolkningen maa renoncere paa i

det daghge Liv? Hvorledes vilde han ikke — for blot at

mindes et enkelt lille Træk — føle sig skuffet en af hine

Regnveirsaftener, hvor en af Stadens Honoratiores byder

til Fest, men hvor Gjæsterne ikke kunne møde, eller i

hvert Fald ikke til rette Tid, fordi der i den hele By

ikke er en Vogn at opdrive til Befordring. I denne

By, hvor der dandses trods nogetsteds paa Jorden —

Den anden Bank, der bestaaer paa St. Thomas ved Siden af den

engelske Kolonialbanks Filial paa Øen, "the Banh of St. Thomas*,

blev grundlagt i-1836 med en Aktiekapital af ^600,000; af Ka-

pitalen er imidlertid kun Halvdelen indkaldt, og under de for-

trykte Forhold nærer man Tvivl, om Aktionærerne, der for

største Delen ere Kjøbmænd paa St. Thomas, ville kunne ind-

betale de manglende 50 pCt. Fra det nye Aar vil saaledes

denne »Verdenshandelsplads« være henviist til en Bank, der vir-

ker med en Kapital af ^ 300,000; »the commerce of this island

is again to be strichen», bemærker »St. Thomæ Tidende« i An-

ledning af dette Tab, »and this time in a manner suck as it has

never yet experienced*.
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hvor Gaderne, med Undtagelse af Hovedgaden, ere saare

sparsomt oplyste og hvor Brolægningen er saa mangel-

fuld, at et Feiltrin maa mærke enhver letbeklædt Fod,

møde St. Thomæ Damer tilfods til de største Høitidelig-

heder, og, tør det tilføies, i Dragter, som de sætte Priis

paa ikke skulle staae tilbage for de europæiske; i St.

Thomæ By, med c. 12,000 Indvaanere, findes der kun

2 eller 3 Mænd, der holde det beskedneste Kjøretøi. Og

dobbelt bliver man forbauset, naar man føler, at her

under Troperne er det ikke muligt at spadsere med nogen

Fornøielse, og opdager, at der langs Atlanterhavet er en

Kjørevei saa malerisk smuk, at den, selv med de be-

rømte italienske Strandveie for Øie, maa erklæres saa

skjøn som nogen i Verden. Maaskee har Fortiden kjendt

et rigt Kjøbmandsliv paa St. Thomas, maaskee der

har været Dage, hvor det letfortjente Guld rullede

rask fra Haanden, men nu har man kun Mindet om

dem tilbage.

Næstefter Engroshandelen med Manufakturvarer og

Provisioner danner Fragtfarten en Hovedforretning paa

St. Thomas. Denne Forretning maa selvfølgeUg ikke op-

fattes saaledes, som om St. Thomas selv skulde eie en

betydelig Handelsflaade , der søgte Fragtfart i fremmede

Farvande; Antallet af Skibe, der høre hjemme paa Øen,

er tvertimod ringe — c. 15 Fartøier med 3—4000 Reg.

Tons — men Stedets centrale Beliggenhed, med vest-

indiske Produkthavne til alle Sider, har gjort det til en

Plads, hvor der kan gives Anviisning paa Alt i Retning

af de forskjellige Befragtninger, og til hvilket derfor aar-

lig flere Tusinde af Fartøier søge ind for at flnde den

Fragt, der passer til deres Størrelse, Bygning osv. Og-
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saa denne Forretning er bleven berørt af de senere Ti-

ders Udvikling, om end langtfra i samme Grad som

Transithandelen; det tør imidlertid næppe betvivles, at

Fremtiden vil vise en mere følelig Forringelse i Antallet af

de Skibe, der søge til St. Thomas for at finde Fragt. Denne

Mulighed har en dobbelt Grund. Først og fremmest hid-

rører den fra Etableringen og den stadige Forøgelse af

de store, regulære Dampskibslinier, tydske, engelske,

franske og amerikanske, hvis Skibe hovedsagelig ere ind-

rettede paa Fragtfart med tropiske Produkter. Disse

gigantiske Fartøier, af hvilke hvert enkelt repræsenterer

en heel lille Flaade af de mindre Seilskibe, anløbe jo nu

alle de vigtigste vestindiske Produkthavne og indtage til

forholdsviis billig Fragt store Kvantiteter af tropiske

Frembringelser: Kaffe, Tobak, Bomuld, Indigo osv. Tal-

let af de Skibe, der befragtes paa St. Thomas med de

nævnte Artikler, er imidlertid langtfra det overveiende ; der

bliver en Række Produkter tilbage: Sukker, Mallas, Rom

og Træsorter, som vistnok ingensinde ville blive afskibede

med de regulære Damppaketter, og af disse ville Seil-

skibe formeentlig fremdeles kunne faae Fragt anviste paa

Øen, naar de søge derind. St. Thomæ Fragtfart løber

saaledes ikke den samme Fare ved den stigende Lettelse

i Kommunikationsmidlerne som dens Handel, om der end

allerede lader sig spore en Forringelse, men det Spørgs-

maal er nu bleven reist, om ikke den elektriske Telegraf,

der snart forbinder alle de vestindiske Øer, vil tillade

hine fragtsøgende Skibe at telegrafere til de forskjellige

Havne efter Fragt, og saaledes afholde dem fra at komme

til Øen. Blandt Byens Skibsklarerer vil man vistnok høre

de. forskjelligste Meninger; stiller man sig paa deres

Standpunkt, der see Sagen med mindst Frygt, tør man
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maaskee antage, at selv med meget lave Telegramsatser

ville i hvert Fald Skibe fra de engelske Leewards og

Windwards Øer, samt fra de franske Øer, paa Veien til

de vestlige Produkthavne (Mexico og Centralamerika) fore-

trække, fremfor at telegrafere til disse Havne, at anløbe

St. Thomas, hvor de kunne vente at finde et passende

Udvalg af Fragter i Forhold til Fartøiets Størrelse og

Bygning, og hvor Kontrakten kan afsluttes mundtlig

mellem Skipper og Befragter. Forhaabentlig er det ikke

noget Varsel i modsat Retning, naar den Mand, der

hidtil har havt den største Skibsklareringsforretning paa

St. Thomas, for ganske nylig har maattet overgive sit Bo

til Skiftebehandling.

XI.

Dersom man med faa Ord vil resumere den Udvik-

ling, der er givet af de kommercielle Forhold paa St.

Thomas under den nuværende Situation, tør man maaskee

bruge et Billede og sige, at Øens Handel hder af "Svind-

sot-). Med dette Udtryk betegner i Aaret 1872 en af Byens

største og dygtigste Handlende — og, under de ofte

noget tendentieuse Klager over St. Thomæ Forfald, tør

det tilføies, en af dens loyaleste Borgere, et kongevalgt

Medlem af Kolonialraadet — Øens Forretning med dens

Hovedafsætningssted, Portorico, og som det er paaviist, er

Handelsomsætningen siden det nævnte Aar fremdeles gaaet

betydelig tilbage. Dermed er visselig ikke antydet, at For-

retningslivet skulde udslukkes iaar eller næste Aar —
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der kan forløbe Aartier med en Hensygnen — men man

[nødsages til at imødesee den Mulighed, at 8t. Thomas

ikke længere vil være en Verdenshandelsplads, men i

det kommercielle Samkvem kun have lokal Betydning.

Dersom denne Paastand skulde vække nogen Overraskelse,

mulig fremkalde Tvivl herhjemme, fordi vi have holdt

saa meget af at bevare den tilvante Forestilling om St.

Thomas som et Sted med et paa Grund af sin Beliggen-

hed umisteligt Privilegium paa at være et vestindisk

Hovedmarked, saa lad os heller ikke glemme, at der jo

har været en Tid — under hele den amerikanske Episode

— hvor det var forbunden med en vis Interesse at

pleie og værne om denne Forestilling. Den lader sig

ikke længere bevare; Illusionen fremstaaer, naar man,

hvor der er Tale om Fordelene af en Beliggenhed, luk-

ker Øinene for Indflydelsen af Dampskibe og Telegrafer

og glemmer, at Øens Opblomstren som Handelsplads dog

for en væsenthg Deel skyldes andre Regjeringers mindre

omsigtsfulde Handelspolitik og Nabokoloniernes kom-

mercielle Uvirksomhed.

Naar Kolonialraadet maa see Øens finantsielle Ud-

sigter paa den anførte iVlaade, naar det følgelig ikke tør

vente nogen Forøgelse, men kun en Afgang i de Afgifter,

fra Tolden og Skibsfarten, der give Kommunen henved

Halvdelen af dens aarhge Indkomster, og der samtidig

kun er een Stemme om, at under den stærke Tilbage-

gang i Velstanden er det ikke muligt at skaffe en forøget

Indtægt ved Hjælp af direkte Skattepaalæg*), vil man

*) De direkte SkaUer udgjøre paa St. Thomas c. ^ 50,000 aarligt,

men de hvile i Byen paa et forholdsviis ringe Antal af Skatte-

ydere, c. 1300, hvilket i Gjennemsnit giver mere end ^ 38 pr.
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forstaaej at Raadet seer med nogen Ængstelse paa en

Fremtid, hvor Øen ikke er sikker paa at have alle sine

Indtægter til egen Raadighed. Derfor henvender Befolk-

ningen sig atter og atter til Moderlandet, for at blive

fritaget for at erlægge et Bidrag, der med et hvilketsom-

helst Beløb formenes at overstige dens Evner. Det er

ikke Moderlandets Berettigelse til at fordre en forholds-

mæssig Andeel af Udgifterne til de almindelige Stats-

fornødenheder udredet af de vestindiske Kommuner, som

man nærmest bestrider, men man synes, at ved Siden af

den Ret, der utvivlsomt tilkommer Moderlandet, kunde

en Billighedsbetragtning gjøre sig gjældende, og det fore-

kommer da Befolkningen, at under de forandrede Forhold

turde St. Thomas have fuldt saa biUigt et Krav paa at

blive fritaget for at udrede ethvert Tilskud til Statskassen,

som det, der er bleven indrømmet St. Croix i de forløbne

Aar. I denne Opfattelse er der Eenstemmighed mellem

Øens Indvaanere; i denne Sag finder Oppositionen Med-

hold hos den loyale og navnlig den dansksindede Deel

af Befolkningen. Og dersom man troede at kunne imøde-

komme denne Billighedsbetragtning, lod den sig da ikke

støtte af andre Grunde end de, der hentes fra St. Thomæ

Uformuenhed? Med hvilket Beløb et Bidrag bhver af-

krævet St. Thomas, er det dog af forsvindende Betydning

i den danske Statskasse, et Beløb langt mere værd for

St. Thomas at beholde end for Moderlandet at modtage.

St. Thomas er jo i høiere Grad end nogen anden dansk

Individ. Tages der Hensyn til Livsfornødenhedernes almindelige

Dyrhed og til deu i de senere Aar synkende Værdi af Ejendom-

mene i Byen, kan det vistnok ikke findes Andet end en høi Be-

skatning.
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Kommune udsat for pludselige Forstyrrelser, der kunne

medføre uberegnelige Tab; her mere end noget andet

Sted gjælder det om at følge den gamle Regel, at samle

ind i de gode Aar for at have Noget at staae imod med

i de slette. Naar Ulykken kommer, maa Kommunen paa

Stedet selv finde tilstrækkelige Midler til øieblikkelig

Raadighed, og den maa ikke, saaledes som efter den

sidste Orkan i 1871, være nødsaget til at tye til Frem-

mede for at søge Laan. St. Thomas er forsaavidt at ligne

med en Kjøbmand; ligesom denne maa den søge at

skjule sit Tab, om den ikke skal miste sin Søgning;

hurtigst muligt, efterat Orkaner eller Jordskjælv have hær-

get Øen, maae deres Virkninger kunne udslettes, og Byen

atter være iklædt en ordentlig Dragt, som det sømmer

sig et Sted, der ligger paa Verdensrouten, for Alles Øine.

Dog, det er ikke den økonomiske Side af Sagen,

der særlig bør fremdrages; den moralske Betydning, der

turde tillægges en Bestemmelse, hvorved Øen heelt og

endeligt blev fritaget for at udrede ethvert Tilskud til

Kongeriget, vil vistnok være langt større. Om Friheden

er der deelte Meninger; en Ordning af Øernes politiske

Stilling, som forlod de Grundsætninger, der ere ned-

lagte i Kolonialloven, vilde blandt de Oplyste tælle langt

flere Modstandere end Tilhængere, og der vilde, som paa

sit Sted paaviist, blive mange Gaader at løse, naar man

ikke blev staaende ved nogle almindelige Omrids, men

gik ind paa en bestemtere Gjennemførelse af den almin-

delige Tanke — hvad der jo forsaavidt er naturligt, som

Vanskeligheden af de Spørgsmaal, der skulle løses ved

en Ordning af Høihedsforholdet mellem Moderland og Ko-

lonier, i det Væsenthge er den samme, hvad enten der

handles om Kolonier, der som vore ere smaa og befolkede

7
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af nogle Tusinder eller langt større og befolkede af Mil-

lioner. I Fritagelsen for at yde Bidrag til Statsfornøden-

hederne turde derimod findes en Nøgle, som kunde lukke

Døren for megen Misstemning og hjælpe ud over mangen

Vanskelighed. Lige siden Kolonialloven blev til, har jo

dette Tilskud været Gjenstand for den stadige Klage

og givet Anledning til en Række af pinhge og forarge-

lige Diskussioner, der have fremkaldt Bitterhed hos de

Lettroende og forhindret en fuldkommen Tilslutning fra

den loyale og mere besindige Deel af Befolkningen.

Skjøndt Bidragets Størrelse er fastsat i Kolonialloven, og

Kolonialraadet ikke kan tage nogen Beslutning om dets

Udredelse, er det dog stadig bleven fremdraget og dis-

kuteret saa at sige under enhver Forhandling om Kom-

munens Budgetter — snart alvorligt, som naar Forsam-

lingen vedtager heelt at nægte det, og snart med en

Hdet værdig Adfærd, naar der gives Anviisning paa at

bevilge det med — ^ ^
-,

eller naar man foreslaaer, at

det udredes af dem, der finde det retfærdigt og ville

stemme for det*). Mere end noget andet Forhold har

det bidraget til at fremkalde den systematiske Opposition

i Raadet, som bringer Gouverneuren til at beklage sig

over ^Uhe hitter excliange of conflicting opinions^) og som

foranlediger et Medlem (der ikke hører til de Dansk-

talende paa Øen) til at erklære i Forsamlingen: <dhat we

would be better of without the Colonial Counciln**)] denne

lUributen^ som Bidraget benævnes, ligger jo ogsaa paa

*) jfr. Udtalelser i Kolonialraadet, citerede i »St. Thomæ Tidende«

i'or 19de Juni 1872 og Ilte Juni 1873; Proaed. o/ the Col.

Council for St. Thomas and St. John for 18'3/74 pag. 16.

**) Proceed. of the Col. Council for St. Thomas and St. John for

187^/75 pag. 52—56.
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Bunden af den allerunderdanigste Adresse fra de 1111

Indvaanere paa St. Thomas, hvor der imellem de be-

synderhgt formulerede Klager over Mangel paa Frihed

og Selvstyrelse særlig andrages om en Ret for Ko-

lonialraadet "til at udelukke enhver Plan for Beskat-

ning .... eller for Paalæg af Betaling eller Bidrag til

nogensomhelst Stat«.

Om denne Fritagelse forenes endelig begge Øernes

Forsamhnger i de nys afgivne Udvalgsbetænkninger over

Udkastet til den reviderede Koloniallov, hvormeget de end

iøvrigt afvige i deres Opfattelse af Koloniernes StiUing til

Moderlandet*). Kort: dersom man kaster et Blik paa

*) Medens Udvalgsbetænkningen fra St. Groix Colonialraad udtaler

sig med al Moderation og efterat have dvælet ved de særegne

Udgifter, der paahvile St. Thomæ Kommune i Modsætning til

Kommuner i Moderlandet, indskrænker sig til at drage den Slut-

ning "SO thai tJieir contribution towards the general State purposes

might thereby well be considered as paid«, udtaler Udvalget i

St. Thomæ Kolonialraad sig med al den Bitterhed, som man
kunde vente efter den Stemning, der saa ofte er kommet til

Orde i Forsamlingen. »T/ie Committee is of opinion», hedder

det, '^that the imposition of a payment of tribute, under the guise

of «a contribution to the general State expenses», was not war-

ranted by the circumstances of the case, lohen the law effected

the separation of the finances » . . . . ; the Committee has vainly

endeavoured to discover any just and equitable ground, on which

this claim of contribution or tribute can be based . . . .; these

Islands cannot iri justice be cailed upon to contribute to the State

expenses of Denmark, seeing that Denmark gives no material

equivalent in return for such contribution '^ . Om en Opkrævclse

af Bidraget i enkelte Aaringer udtaler Betænkningen: «that it

would have been inhuman cruelty to demand from them the

payment of any money whatsoever . . . . , it woidd in faet have

been a public scandal for the Government to have exacted the

payment of money from the islands, at the same time that the

people of Denmark and of other countries were sending tliem

7«
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den Rolle, som Koloniallovens g 56 har spillet, finder man

her den uudtømmelige Kilde, af hvilken Oppositionen øser

for at sprede Misfornøielse iblandt Befolkningen, det Væld,

med hvilket den i de senere Aar har overrislet saa at sige

enhver fmantsiel Forhandling, i hvilke den møder Gouverne-

mentets Forslag til Reformer med det tilbagevendende

Spørgsmaal : om Kommunen ogsaa har Midler dertil, naar

money to relieve them in their distress and misfortunes — Ud-

talelser, der kunne suppleres med andre ligesaa stærke og som

skulle motivere den Artikel 60, der foreslaaes Indsat i Kolonial-

loven, hvorefter ^^Effectiva measures shall be tahen« osv., citeret

pag. 67.

Fra disse Brudstykker maa man dømme om den Tone, der

gaaer igjennem den hele Betænkning med dens 208 Artikler og

udførlige Motiver. Som naturligt var, maatte Gouverneuren be-

klage sig over et saadant Aktstykke og navnlig over det Stand-

punkt, som Udvalget havde indtaget ved under Udarbeidelsen af

Betænkningen aldeles ikke at have henvendt sig til Gouverne-

mentet, men holdt dette i fuldkommen Ubekjendtskab med, hvad

der forhandledes. Maaskee En eller Anden kunde have fundet

Gouverneurens Yttringer i denne Anledning skarpe, dog ingen-

lunde mere skarpe end fornødent, men det er charakteristisk for

Oppositionen i St. Thomæ Kolonialraad , der er ligesaa øm-

findtlig overfor, hvad der siges til den, som den selv er

hensynsløs i at angribe, hvad der mishager, at den af disse Yt-

tringer tog Anledning til under Gouverneurens Fraværelse at

indbringe en Resolution, hvorefter <^^this Council regrets, that Eis

Excellency at the meeting of the 9^^- of Sept. used language,

when speaking of the Council, that is unbecoming, unwarrantahle,

and unparliamentary« — en Resolution, der" blev vedtaget at

skulle sættes under Forhandling i Raadets næste Møde (Proceed.

of the Col. Council for St. Thomas and St. John IS'^Vts pag.

53—56). ! det samme Møde (den 9de Novbr. tS74) beklagede

man sig over, at Gouverneuren havde udsat Forhandlingerne

over Kolonialloven i 4 Maaneder, og sammenlignede denne Ad-

færd — Oppositionen ynder i det Hele at drage Paraleller mel-

lem Kolonialraadet og de store europæiske Forsamlinger — med
Cromvclls Optræden overfor Parlamentet og med General Pavias

overfor de spanske Cortes.
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den skal udrede et Tilskud til Moderlandet. iMed denne

15yrde for Øie minder Forsamlingens betydningsfuldeste

Medlem om et tidligere Udsagn i Raadet '^hat St. Tho-

mas always has heen the milch-cow of the mother countrys,

og den afgiver det Vaaben, med hvilket man ram-

mer Gouverneuren , naar han erklærer, at «/ié could not

admit, that foreigners who come kere to enjoy the benefit

of Danish law and institutions should take upon themselves

to attack such law and institutions, and the Authorities^

that represent them» , og der svares tilbage: that if a

man^ not a Dåne by birth^ settles here, he pays for

whatever benefit and protection the Danish laio and institu-

tions afford him*).

Og vender man sig sluttelig til Øens Presse — den

tidligere St Thomæ Tidende^ Kommunens privilegerede

Blad, med Valgsproget <-druth and justicen for sine

ledende Artikler, hvorledes har den da ikke vidst at

agitere med Bidraget og underholdt Befolkningen med

den ^dnjury and injusticen, der vises Øen ved en saadan

Tribut til et fremmed Land? Hvor ofte har den ikke

forsikkret sine Læsere, at «5?/ no manner of means can

it be made to appear, that St. Tliomas is a part of the

mother-country , Neither from a 7naterial point of view,

nor in an ethical sense, not even morally is St. Thomas a

part of Denmarh)**) — og en Indsender spjørger for fulde

Alvor, om det ikke var langt nærmere Sandheden at kalde

*) Proceed. of the Col. Council for St. Thomas and St. John

18^2/^3 pag. 70 og pac. 80, v. ogsaa for 18^^/74 pag. 86—87.

**) see Ui Ex. St. Thomæ Tidende for 19de Juni 1872, 9de Juli

" og 26de Marts 1873.
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Danmark «a dependency of St Tliomasn end omvendt,

siden dette udepends on us in much but we on her in

reality for 7iotliing *)

Denne Misstemning turde det altsaa antages, at

Moderlandet kunde fjerne ved heelt og endeligt at fritage

Kolonien for nogetsomhelst Bidrag; dermed kunde det

maaskee skrinlægge alle Klager over Mangel paa Frihed

og opfylde alle Ønsker om »Folkets Selvstyrelse ». Den

Betragtning var maaskee ogsaa værd at fremdrage, at

ørst ved denne Ordning gav Moderlandet sin Repræsen-

tant paa Øerne en mere tilfredsstillende Virksomhed.

Det er den eneste tænkelige Maade, formener en forhen-

værende Gouverneur, paa hvilken der kan lægges Grun-

den til en myndig Administration.

Den Indvending laa muhg nær, at om man end

kunde antage, at St. Thomas under de nuværende For-

hold havde et billigt Krav paa at blive fritaget for

at yde Tilskud til de almindelige Statsfornødenheder,

behøvede man derfor dog ikke at give Fritagelsen som

endelig og vedvarende. Men for endnu en Gang at be-

røre St. Thomæ fmantsielle Udsigter, tør man nære Haab

om, at Fremtiden vil vise en Forandring til det Bedre?

I Alt, hvad der under de nuværende Forhold siges om

de store Ressourcer, som Stedet besidder i sin fortrinlige

"Havn og i dennes centrale Behggenhed, bliver med Hensyn

til det kommercielle Samkvem — og paa St. Thomas

spiller jo dette den samme Rolle for Befolkningen

som Agerbruget paa St. Croix — kun saameget sik-

kert, at Øen vanskehg vil fmde nogen Konkurrent,

I

*) St. Thomæ Tidende for 27de August 1873.
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der yderligere kan ødelægge den Virksomhed, hvis Rester

endnu iidgjøre Kilden til dens Velstand. Derfor saae St.

Thomas heller ikke med synderhg Bekymring paa Trans-

aktionen om Samanabugten i 1873, skjøndt det var ame-

rikansk Foretagelsesaand og amerikansk Guld, der støt-

tede Anlæget: den antog vel, at det yilde gaae med en

Frihavn i Samana, som det var gaaet med tidligere For-

søg i denne Retning, at den vilde bukke under i Kam-

pen. Og afseet fra en Betragtning af St. Thomæ fmant-

sielle Fremtid, tør man vistnok opkaste det Spørgsmaal,

om der egentlig ikke hgger et Brud paa den "selvstæn-

dige fmantsielle Stilling)), som det var Meningen at give

Kolonierne, naar der saaledes fra Tid til anden skal

tages Bestemmelse om Størrelsen af det Bidrag, der

forlods skal udredes til de almindehge Statsfornøden-

heder? Er det ikke med en vis Føie, naar Kolonial-

raadet, saa ofte der forhandles om Reformer, der

ville medføre varige Udgifter, til Ex. ved den længe paa-

tænkte Indretning af et offentligt Skolevæsen, ved en

Forøgelse af Politistyrken, Laans Optagelse osv., spørger,

om Kommunen ogsaa har Evne til at paatage sig en

saadan vedvarende Forøgelse paa Budgettet, saalænge

den fmantsielle Stilling til Moderlandet ikke een Gang

for alle er bleven fastsat?

Dersom man derfor maatte skjønne det billigt, at

indrømme St. Thomas den omhandlede Fritagelse, maatte

den ogsaa, om Kongeriget ellers skulde opnaae sit

Ønske, at skabe en varig Tilfredshed, indrømmes for

langt Aaremaal eller for bestandig. Først derved vilde

man rive Oppositionen det Vaaben af Hænde, med

hvilket den paa den virksomste Maade vildleder Be-
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folkningen, først derved gjøre det indlysende for En-

hver, at i Alt, hvad der kan tjene til Øens Udvikling,

Indvaanernes Velvære og Tilfredshed, ere Moderlandets

og Koloniernes Interesser ikke divergerende, men sam-

menfaldende.

XII.

Dersom den paatænkte parlamentariske Kommission

var ankommet til Øerne, vilde den vistnok have anbefalet

det omtalte Forslag: heelt og endeligt at fritage St. Tho-

mas for ethvert Bidrag til de almindelige Statsfornøden-

heder, men Kommissionen havde maaskee knyttet denne

Fritagelse til en Betingelse.

St. Croix — »Vestindiens Have», <Ulie American

Madeiran ^ <d]ie Gem of the Carib Sean eller med hvilke

andre Epitheta de Reisende have smykket Øen for dens

Skjønhed og dens Sundhed, vilde jo vinke til et Besøg.

1 den klare Luft kunde man see dens Omrids tegne sig

bestemt mod Horisonten, med en Kikkert vilde man

opdage en enkelt høitliggende Mølle, maaskee see

Solen skinne paa de hvide Huse i Christianssted —
men skjøndt saa nær — hvor fjern og afsides ligger

den dog ikke fra St. Thomas! Naar Kommissionen

første Gang havde besøgt den, vilde den maaskee staae

som et forjættet Land, som man vel kunde længes
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tilbage efter, men som man ikke atter turde gjæste

af Frygt for de Besværligheder, der ere forbundne

med Overfarten. Thi længe vilde man mindes den

første Overreise til St. Croix. Der er ingen Damp-

skibsforbindelse mellem Øerne, men kun nogle Seil-

skonnerter, at ligne med vore smaa Jagter, hvor man

kan tilbringe 20, 30, 40, ja flere Timer for at tilbage-

lægge de 10 Miil over Havet. Under de sidste Forhand-

linger om en Dampskibsforbindelse erklærede et Med-

lem af Kolonialraadet, at han paa 3de efter hinanden

følgende Toure mellem Øerne hver Gang havde tilbragt

24 Timer paa Overfarten*). Og ilde vilde man være

faren, dersom man i større Selskab agtede at foretage

Besøget. Til enkelte Honoratiores vilde der vistnok

ombord i Gouvernementsskonnerten blive anviist Æres-

pladserne — men i de 2de saakaldte « Hundehuse », bog-

stavehg talt smaa Bure, der ere surrede fast til Rælingen

;

derinde finder man Ly imod Solen, undgaaer maaskee

Søsygen, men henimod Aften trækker Brisen koldt ind

mellem Tremmerne, og dersom et af Tropernes pludse-

lige Regnskyl skulde overraske, vilde det bringe det hele

Leie under Vand. De andre Reisende bydes der Valget

mellem at tilbringe Natten under aaben Himmel eller at

søge ned under Dækket, i Kahyten — eller Lasten, som

disse Køiepladser mellem Foustager og Reisegods rettest

maatte kaldes. Dernede er der kvælende varmt, den ube-

hageligste Lugt af Grundvand, man tilbringer Natten med

en Vifte i hver Haand og strækker Hovedet saa langt

som muhgt ud af Køien, for at fange et Pust af den

*) FYoceed. of the Col. Council for St. Thomas and Si. John 11

pag. 55.
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Brise, der naaer ned fra Trappen. Seilene flagre slappe

for Vinden — hvorlænge mindes man ikke denne trøstes-

løse Lyd — der er ingen Udsigt til at komme af Stedet,

og man grunder over det Ubegribelige, at der virkelig
'

gives Mennesker, der Aar ud og Aar ind ville tilbringe

Tiden med at føre Skonnert mellem St. Thomas og St.

Groix. Dog, i Kahyten er man forsaavidt paa det Tørre,

som Regnen ikke trænger ned under Dækket, men om

man forøvrigt er sikker paa ikke at komme i Berøring

med Vandet, turde være tvivlsomt; det hedder sig paa

St. Thomas, at Gouvernementets Skonnert ikke er ganske

sikker, og det er mere end Spøg, naar man frygter for,

at der kunde være tilstødt en Ulykke, naar ^^Petrch) er

altfor længe underveis.

Udmattet og forstemt ankommer man til St. Groix.

I de første Dage trænger man til Hvile, og man skjøn-

ner strax, at en af de nødvendigste Betingelser for,

at en Gouverneur kunde føre et virksomt Tilsyn med

Styrelsen paa Naboøen og gjøre hyppige Reiser

derover, maatte være en mere tidssvarende Kommunika-

tion. Og ganske særlig maa man finde, at en Damp-

skibsforbindelse er nødvendig, fordi selv det korteste

Ophold paa vore Øer vil vise, at der saa let kan ind-

træffe Omstændigheder, der hurtigst mulig kunne kalde

Gouverneuren fra den ene Kommune til den anden, og

at det da ikke gaaer an, at han er udsat for at tabe

(•maaskee 2 eller 3 Dage paa en Overreise«*).

Paa St. Groix vilde Kommissionen vistnok strax

prøve den Klage, der saa ofte er fremkommen, ikke

L. c. pag. 63.
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mindre herhjemme end derude, at Udgifterne ved

Øens Administration ere saa uforholdsmæssig høie.

1 Sammenhgning med de engelske Øer erklæres Forvalt-

ningen paa St. Croix for enestaaende kostbar, og Skatter

og Afgifter siges at hvile med et Tryk paa Befolkningen,

der, som det hedder i de forskjellige Adresser fra Plan-

terne, « næppe gjør det muligt for nogensomhelst Forret-

ning at kunne bestaae under en saadan Byrde«. Man

vilde vistnok nu hurtigt opdage — og d e skal nedenfor

nærmere blive berørt — at der altid ^'^ har været noget i

høi Grad Overdrevent i disse Klager og at, hvad der under

de nuværende Forhold, efter de gjentagne Reduktioner,

som have fundet Sted, kunde spares i Bestyrelsesomkost-

ninger, var overmaade forsvindende og af aldeles under-

ordnet Betydning med Hensyn til de Lettelser, der derved

skulde opnaaes for Driften af Plantagerne. Men i hvert Fald

vilde man være overbeviist om, at for at der kunde til-

veiebringes en yderligere Simplifikation, nærmest maaskee

med Hensyn til den overordnede Bestyrelse, uden dog

at svække denne, saaledes at man ikke kunde bevare den

nuværende Orden og Sikkerhed, var det ganske nødven-

digt, at der fandtes en Forbindelse mellem Øerne, som

hurtigt og paalidehgt kunde bringe Autoriteterne i Sam-

virken med hverandre. Gouverneuren tillægger denne en

saadan Betydning, at han udtaler: ^<that neiliter the local

Government of St. TJiomas nor the Adfninistration of St.

Croix can he satisfactority conducted unless we improve our

rneans of communication between the istands n^). Hvad særlig

angaaer den Post, der tynger meest paa Budgettet, Udgif-

L. c. p. 54.
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terne til det Militære, saa er jo Øens Hærstyrke allerede

bragt langt ned under det Tal, som nogen Kommission

under de fortrykte Forhold i 1870 troede at kunne til-

raade — til 135 Mand (hvoraf 100 Menige) ved Anrd.

af 25de Marts 1872, og der forhandles for Tiden i

Kolonialraadet om en yderligere Reduktion, saa at

Styrken , dersom Anordningsudkastet bliver vedtaget og

stadfæstet, fra at tælle 233 Mand (173 Menige) i 1871,

vil være indskrænket til at tælle 104 Mand (80 Menige)

i 1875. Det tør dog vistnok være indlysende, at dersom

en saa vidtgaaende Reduktion under de forestaaende Re-

former i Landbovæsenet og Arbeiderforholdene ikke skal

udsætte det lille Samfund for Fare, maa der kunne reg-

nes paa, at Militæret fra den ene hurtigt og sikkert

kan kaldes til Hjælp for den anden. Under anden Forud-

sætning synes disse Bestræbelser noget letsindige, ogsaa

ligeoverfor Kongeriget, der mindes, at det efter Emancipa-

tionen af de Ufrie i 1848 blev nødsaget til at udsende

400 Mand til Øen
,

paa Grund af den Indskrænkning,

som af Besparelseshensyn havde fundet Sted i den da-

værende Troppestyrke.

Paa St. Croix spiller jo Agerbruget — Sukker-

dyrkningen — den samme Rolle, som Handelen paa

St. Thomas, og udgjør saa at sige Befolkningens eneste

Erhvervskilde. Ved at omgaaes Planterne, vilde man

vistnok høre, at Dyrkningen af Plantagerne ikke lod No-

get tilbage at ønske, at den paa St. Croix var lige saa

vidt dreven som paa nogen af de omliggende Øer, og at

naar St. Croix desuagtet, ifølge en 20aarig Gjennemsnits-

opgjørelse, kun producerede Lidet over Halvdelen af det

Sukker, der antages at kunne høstes paa en Acre, eller

40,000 D ' Jord — nemlig Rør til Fabrikationen af 1 Fad
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Sukker paa 150011 Netto — hidrørte Grunden, ved Siden

af en mindre fuldkommen teknisk Behandling af de ind-

høstede Rør, først og fremmest fra Mangelen paa Regn.

Sagkyndige Mænd herhjemme, der have undersøgt For-

holdene og anstillet Sammenhgning med Naboøerne, be-

stride denne Selvtilfredshed hos Planterne; de paastaae,

at St. Croix heller ikke med Hensyn til Jordens Behand-

ling er fulgt med Tiden, og det er navnlig for ganske

nylig bleven fremhævet, »»at det med stor Sikkerhed ter

sluttes, at Øens Ulykke først og fremmest maa søges i

en meget mangelfuld Agerdyrkning"*). — «Naar Sukker-

høsten paa de omliggende Øer, til Ex. paa Barbados",

hedder det, «er meget større end paa St. Croix, lader

det sig med taalehg Sikkerhed slutte, at Grunden ikke er

qX søge i den større Nedbør — thi efter de meteorologi-

ske Opgjørelser er Regnmængden paa lige Høide over

Vandfladen ikke større paa den ene end paa den an-

den — men deri, at Barbados er fulgt med Tiden«, hvor-

imod St. Croix med Hensyn til en Vexeldrift af Markerne,

deres Draining, Pløining, Gjødning og Rensning for

Ukrudt osv., ved Ordningen af Kreaturholdet, Træbeplant-

ning: kort med Hensyn til den hele Forberedelse af Jor-

den og Beplantning af Rørene staaer betydehg tilbage.

For den, der ikke er sagkyndig, bliver det selvfølgelig

umuligt at dømme i Striden, men naar Planterne paa

jSt. Croix, netop med de nævnte Artikler for Øie, anke

)ver deres Indhold og i Kolonialraadet erklære, at i<tJiis

statement could not fail to be injurious to the Island

»

*) 2de Artikler i ^jDagbladet« for 21de og 22de Juli 1874: »Om
Forholdene paa St. Croix •> af Cand. polyt. G. A. Hagemann.
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og at ^^tlie assertions there made are not correct or war-

ranted^y*], ligger det nær at formode, at en af Grundene

til den afvigende Opfattelse vel kunde hidrøre fra, at

Planterne kun i ringe Grad havde Ledighed til at følge

Fremskridtene i Agerbruget paa de omliggende Øer, idet

St. Groix hgger saa isoleret fra den øvrige Verden. Et

Dampskib vilde paa 4— 5 Timer bringe dem i sikker

Forbindelse med St. Thomas, og derfra var der saa at

sige daglig Leihghed til Udflugter til Nabokolonierne. Og

ved disse Besøg kunde Planterne blive bekjendte med

en Række af Forbedringer ved Fabrikationen af Sukkeret,

med tekniske Hjælpemidler, der med ringere Bekostning

kunde medføre betydehge Fordele. Det er jo ret charak-

teristisk, at det ikke er Øens Plantere, men Gouverneuren

selv, der kort efter sin Ankomst tager Initiativet til den

store Reform, der tilsigtes ved Oprettelsen af «Central-

faktorier)) — Anlæg, der ere indrettede til at fremstille

Sukker af en stor Mængde Plantagers Rørafgrøde, og ved

hvilke man vil hjælpe Planterne ud af den Vanskehghed

paa een Gang at være Agerdyrker og Fabrikant, saa at de'

kunne koncentrere deres hele Opmærksomhed paa selve

Agerbruget, medens «Fæneskogeriet» modtager Afgrøden

fra enhver Lod til Tilvirkning af Sukker — en Reform

*) Proceed. of tlie Col. Council for St Croix 18''*i75 pag. 112 f.

1 Modsætning til, hvad der i de nysnævnte Artikler fremhæves

om det fortrinlige Agerbrug paa Barbados, sammenlignet med
det, der drives paa St. Croix, udtaler en af Øens Plantere under

de samme Forhandlinger i Kolonialraadct, <'that after tke Emancipa-

tion many adopted new methods for cultivation, among others the

so-called Barbados System, but after beiny tried, they were

all given up and we returned to o ur good old System«. Sy-

stemets Ælde tør man vel næppe drage i Tvivl, men om dets

Godhed synes dog Resultaterne at kunne tale.
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endelig, som under de nuværende Forhold alene antages

at kunne redde St. Croix fra Undergang.

Ogsaa med Hensyn til det kommercielle Sam-

kvem maatte en regelmæssig Dampskibsforbindelse

kunne faae Betydning. Trafiken mellem St. Thomas

og St. Croix er allerede med den nuværende slette

Kommunikation ret betydelig. Antallet af Passagerer, der

befordres mellem Øerne, anslaaes til mere end 2000 aar-

lig, og Værdien af det Gods, der omsættes imellem dem,

blev i 18^1/72 beregnet til c. ^ 365,000 (Importer fra St.

Thomas til Croix med en Værdi af ^ 304,000 og fra St.

Croix til St. Thomas af c. ^ 61,000). Ved en sikker

Forbindelse vilde denne Omsætning blive forøget; under

de nuværende Forhold veed ingen Kjøbmand, hvorlænge

det varer, forinden hans Ordre kan blive effektueret —
det afhænger af Vinden — og naar Skipperen afseiler,

vides det ikke, hvorlænge Godset vil være underveis, en

Usikkerhed, der selvfølgelig virker forstyrrende ved Ud-

førslen af de Produkter, der danne en væsenlig Export

fra St. Croix til St. Thomas: friske Provisioner, Krea-

turer, Frugt og deshge.

Dersom man paa St. Croix skulde blive henrykt

over Øens Skjønhed, dersom man der fandt en

Fylde og en Friskhed af det lyseste Grønt og de løv-

rigste Træer, Landskaber, saa malerisk smukke — en

« Schweizernatur i Troperne«, som Egnen omkring Fre-

deriksted kaldes — at man ligesom Korrespondenterne til

de amerikanske Blade maatte udbryde, at her behøvedes

en Pensel istedetfor en Pen for at give et Billede, saa

vilde man vistnok undres over, at Naboøen St. Thomas

ikke greb efter enhver Leilighed, der tilbød sig, til at

komme i let Forbindelse med denne « Juvel i det caraibiske
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Hav». Derovre kunde jo dens Forretningsmænd hvile ud ef-

ter Hverdagenes Boutiksliv. Og hvor langt behagehgere en

Rekreation maatte det ikke være at tilbringe en Søndag paa

St. Croix, at kjøre en Tour paa de stueglatte Veie med Pal-

merne paa hver Side — de amerikanske Korrespondenter

sammenhgne dem med Kjøreveiene i New-Yorks « Central-

park » — og fryde Øiet med den yppige Vegetation, fremfor

at tilbringe Dagen i de ophedede Værelser eller maaskee

deeltage i et af de saakaldte umaroonparties» — til Ex. Ro-

toure til en eller anden nøgen Pynt, hvor man i Læ af nogle

Klippestykker indtager en af St. Thomæ eiendommelige

Frokoster, sammensatte af henkogte Sager fra de for-

skjelUgste Egne. Dog — i et langt videre Omfang kunde

vistnok St. Croix drage en Fordeel af sin Skjønhed og af

det i Vestindien enestaaende sunde og behagehge Veirlig,

hvormed den er velsignet. Der har for nyhg dannet

sig et Selskab, som har kjøbt Generalgouverneur Scholtens

maleriske Landsted «Bulowsminde» og indrettet det til

en Pensionsanstalt, nærmest for Fremmede, der af Hel-

bredshensyn ville tilbringe Vinteren paa Øen; de ameri-

kanske Blade bringe af og til Korrespondancer derfra, og

de strømme over i Begeistring over ^Uhe island of the

viewsn, over denne 0, <nvhich as a sanitarium has not its

equal in the western Hemi&phere^ if indeed upon the globen.*)

"Deilige Biilowsminde ! »> udbryder en af disse Korrespon-

denter, »hvilken Bolig! hvilken Udsigt! hvilket Veirlig!

— Jeg troer mig stundom henflyttet i Feernes Rige,

naar jeg sidder paa den kjølige Veranda og nyder den

*) Til Ex. Korrespondancer til «Boston Journal« og til «New-York

Evening Post», optagne i "St. Croix Avis« for den 9de Sept. og

28de Oct. 1874.



U7

maleriske Udsigt i alle Retninger, naar jeg indaander den

rene Luft i et saa styrkende Klima«*). En driftig Re-

klame i de amerikanske Blade kunde maaskee bringe

Noget ud af dette ^^ American Madeiran
^

gjøre det til et

Vinteropholdssted for mange af de Nordamerikanere, der

strømme til de europæiske Badesteder, til «a crowded

and hrilliant watenng placen^ som ogsaa en amerikansk

Tidende {<Uhe Church JournaU^ 26de Marts 1874) mener,

at Øen var berettiget til at være. Et lille Skrift af en

dansk Læge: ^dlie istand of !St. Croix, regarded as a

sanitary place of resort, by Dr. P, E, Kahner n, har for-

søgt at virke i denne Retning, men den første Betingelse

for at hidlokke den forventede Strøm af <'health-seekersn

turde dog være at tilveiebringe en Dampskibsforbindelse

mellem St. Thomas og St. Croix, thi at byde en Ameri-

kaner ombord paa Skonnerten, vilde vistnok virke altfor

afskrækkende.

Vanskeligt vilde det maaskee blive at løsrive sig fra

St. Croix, dobbelt vanskehgt, dersom man ønskede at

være tilbage til en bestemt Tid, og Vinden bebudede

den samme langsomme Overfart som paa Udreisen. Paa

St, Thomas vilde man da strax undersøge, om der dog

ikke var gjort et alvorligt Forsøg paa at tilveiebringe

en Forandring; man vilde, som det forretningsmæssig

udtrykkes, forlange «Forakterne i Sagen«, men atter

her vilde man føle Ulemperne af den mangelfulde Kom-

munikation, naar der blev svaret, saaledes som det saa

ofte maa finde Sted i Tilfælde, hvor der begjæres en

Oplysning hos Gouvernementet paa St. Thomas: «i^e

*) »St. Thomæ Tidende^ 24(le Oct. 1874.
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haoe to ivrite to St. Croix hefore we can give You an

answer, and we are unahle to tell You^ ichen the answer

can he earpected)). <tGouvernementets Archiver» , fort-

sætter Gouverneuren*), findes paa St. Croix, og de om-

fatte ikke alene Aktstykker, vedrørende den lokale Ad-

ministration derovre, men ogsaa Forakter, der særlig

vedkomme St. Thomas — en Adsplittelse, der for Ad-

ministrationens Skyld nødvendiggjør en saa at sige dag-

lig Forbindelse mellem Kommunerne". Man forbauses

maaskee over denne Forretningsgang, men ved nærmere

at undersøge Forholdet vilde man skjønne, at en Ud-

sondring af dette Archiv var forbunden med den største

Vanskelighed: ^nt is, in faet, impraciicable> , erklærer

Gouverneuren**), "a?z<i it icould he much more easy to

send for a document, ivhen required, tlian to rummage

through all the different indeæes and pachages in which the

acta were registered and keptn. Og man maa vistnok give

Gouverneuren Medhold, naar han tilføier, at da Re-

gjeringen imødekom et Ønske hos Befolkningen paa St.

Thomas og i 1872 endeligen forlagde Gouvernementets

Sæde dertil fra St. Croix, var det en af de nødvendige

.Forudsætninger, at der blev oprettet en regelmæssig

Dampskibsforbindelse mellem Øerne. Kort: naar det maa

erkjendes, at der i saa mange Retninger lod sig virke

til Koloniernes Gavn ved en forbedret Kommunikation,

naar en hurtigere og simplere Forretningsgang kun her-

*. Proceed. oj the Col. Council for St. Thomas ard St. John 18''/7s

pag. 54.

**) L. c. pag. 6t.
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ved kan tilveiebringes*), vil man næppe kunne finde det

ganske ubeføiet, om Kongeriget lod en Haandsrækning til

Øerne blive betinget af, at de kom overeens om denne

Foranstatning og i Forening bar den ringe Udgift, som

den vilde medføre. Efter den koloniale Sprogbrug staaer

jo Kongeriget som et « Moderland » overfor sine Kolonier,

"i/ié sister-islandsn^ og med dette Synspunkt kunde man

vel gjøre en Gave afhængig af, at disse Børn selv frem-

mede deres Vel.

Og denne Dampskibsforbindelse kunde Øerne have

havt — for ganske nylig og paa de gunstigste Vil-

kaar. En velhavende Planter paa St. Croix havde i 1872

anskaffet et Skrueskib i New-York, indrettet det paa for-

nøden Maade til Befordring af Passagerer og til Trans-

port af Kvæg og Gods, og indgaaet en Kontrakt med

Gouvernementet, hvorefter han forpligtede sig til i Løbet

af 6 Åar at holde Skibet i regelmæssig Fart mellem

Øerne, 2 Gange om Ugen frem og tilbage, imod at

Gouvernementet tilsikkrede ham et Bidrag af ^ 6000 i

det første Aar og et Beløb med ^ 1000 mindre i ethvert

af de paafølgende Aar, saa at Godtgjørelsen saaledes i

det sidste Aar kun vilde udgjøre Jjf 1000. Men denne

Overeenskomst, som under Forudsætning af, at den blev

holdt i de 6 Aar, for hvilke den blev indgaaet — der

var nemlig indrømmet begge Parter en Ret til efter 3

Aars Forløb at opsige Kontrakten med et halvt Aars

Varsel — kun vilde medføre en aarhg Gjennemsnits-

*) « Neither improvement nor simplification can he made in the existing

system of administration as long as loe have not a reliable means

of communication» (Gouveroeurens Udtalelser 1. c. pag. 84).

8*
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udgift for hver Kommune af — ^ 850 (nemlig <y 1750

-r- det Beløb af ^ 900, der aarlig udredes af enhver af

Kolonialkasserne til den Skonnert, der besørger Posten,

offentligt Gods ra. M. overført mellem Øerne, en Tjene-

ste, som Dampskibet selvfølgehg skulde paatage sig i

det samme Omfang) — den strandede, hvor utroligt det

end lyder, paa Oppositionen i St. Thomæ Kolonialraad,

der med 7 Stemmer mod 7 forkastede et Anordnings-

udkast, som bemyndigede Gouvernementet til at give

den omhandlede Understøttelse. Man havde Intet mod

Skibet at indvende, saa at sige Intet imod de for-

skjellige Betingelser i Kontrakten, man var heller ikke

uvilUg til at give betydehgt Mere til et Dampskib end til

en Skonnert, men man kunde «ikke oversee, at den

overveiende Fordeel ved Forbindelsen vilde være for

St. Croix, og fandt' det derfor ubilligt, at St. Thomas

skulde deeltage lige med Naboøen i den foreslaaede

Udgift)) — en Fordelingsmaade , der var bleven lagt til

Grund, fordi Koloniallovens g 53 bestemmer, at Omkost-

ningerne ved en Dampskibsforbindelse skal afholdes i

Fællesskab af Øerne, med Halvdelen af hver af Ko-

lonialkasserne*).

Om hvad der iøvrigt lod sig udrette til Fordeel for

St. Croix, derom vilde man vistnok være af forskjelhg

*) L. c. pag 63, 64 og pag. 70, hvor Oppositionens dygtigste Tals-

mand bestemt udtaler Parties Standpunkt i Sagen , naar han

beder fremhævet: »that ihe chief-point, held by those who oppose

the measure, is not so much the pecuniary difference ^mellem

Udgiften til en Skonnert og den foreslaaede til Dampskibet),

as the point admitted on all hånds: that the proposed distrihu'
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Mening. Naar St. Croix atter og atter klager sin Nød,

og man paa Øen selv hører udtale, at det Misforhold,

der finder Sted mellem Befolkningens Skatteevne og Om-

kostningerne ved Administrationen, er en af de væsent-

lige Grunde til, at Driften af Plantagerne ikke kan betale

sig, laa det jo nærmest at henvise Kommunen til at sætte

Tæring efter Næring. Men, som allerede bemærket, er

denne Vei til at vinde Besparelser ved Indskrænkninger

i Bestyrelsen nu saa ofte bleven forsøgt, at der er

meget Lidet at opnaae ved yderligere at befare den,

og det maa da ogsaa strax fremhæves, at naar Kolonial-

raadet og Planterne i de allerunderdanigste Adresser af

Juni 1870 ankede over den kostbare Administration, var

tion of suhsidy is not proportionate to its comparative Utility to

the two municipalities , and it is our diity to resist the Jormer

policy of benefiting St. Croix at the cost of St. Thomas.

Naar man iøvrigt gjennemlæser disse Forhandlinger og seer,

at Raadet var villigt til at give den atlraaede Bemyndigelse,

dersom et Tilskud fra St. Thomas kunde blive nedsat fra

^ 3000 til ^ 2000 -- eller, som det udtrykkes, til -Vs of

a maximum suhsidy of 1^ 6000 pr. annum«, et Tilbud, der synes

at maatte komme Gouvernementets Forslag overordentlig nær

— kan man dog ikke tilbageholde nogen Forundring over,

at der ikke fra Gouvernementet blev foretaget Skridt til at

faae en Bestemmelse i Kolonialloven fiernet, hvorefter Udgiften

ved en Dampskibsforbindelse mellem Øerne skulde udredes med

Halvdelen af hver af Kolonialkasserne. Kongerigets Lovgivnings-

magt havde jo dog for ganske nylig, ved Loven af 25de Marts

(872, ændret en lignende Bestemmelse og netop i den samme

Paragraf i Kolonialloven (angaaende Fordelingen af visse. Mili-

tærudgifter mellem Kommunerne), og efter den Vægt, som

man ogsaa herhjemme har lagt paa denne Foranstaltning, turde

det næppe være tvivlsomt, at Moderlandet med lignende Imøde-

kommen havde godkjendt en hvilkensomhelst Fordeling af Om-

kostninserne, som Øerne havde kunnet forenes om.
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Meningen ingenlunde nærmest den, at disse Udgifter i

og for sig fortjente at reduceres, men de henvendte sig

til Kongeriget med en Anmodning om, at det vilde over-

tage nogle af de væsentligste Udgifter, til Ex. til Øens

Overbestyrelse og til det Militære*).

Denne Anmodning foreligger ikke længere til nogen

Undersøgelse, og der bliver da blot at opkaste det

Spørgsmaal, om Skatter og Afgifter virkelig hvile med et

saadant Tryk paa St. Croix, at de maa gjøre Sukker-

dyrkningen prekær og lidet lønnende. Efter en Gjennem-

*) Gouverneuren har fornylig i Anledning af de Ønsker, der ogsaa

i de seneste Aar ere fremkomne om en Indskrænkning af Ko-

lonialkassens Udgifter, udførlig fremhævet (Proceedings of the

Col. Council for St. Croix 18^^/75 pag. 103—108), «at han for

sit Vedkommende aldrig havde modtaget noget Vink fra Nogen

paa en saadan Maade, at han derpaa kande fremsætte eller be-

grunde noget Forslag'). Han påaviser ligeledes, at siden dette

Spørgsmaal om en Omordning og Simplifikation af Embederne

under Administrationen blev reist i 1867, har man imødekommet
saa at sige ethvert Ønske (til Ex. ved Reduktionen af Militær-

styrken, ved en Indskrænkning af Personalet i Gouvernements-

sekretariatet), der lod sig opfylde uden at svække den nød-

vendige Sikkerhed og Orden, og at de Forandringer, der

iøvrigt havde været bragte i Forslag, enten kun vilde med-

føre en meget ringe Forskjel i Udgiften , Besparelser af nogle

faa hundrede Dollars (til Ex. for Toldvæsenets og Retsvæsenets

Vedkommende), eller ikke opveie de Farer, der kunde opstaae

under en mangelfuld Kontrol (til Ex. ved en Forening af

Kasserer- og Bogholderembedet). — Med Hensyn til en Ned-

sættelse af Beskatningen i dens nuværende Beløb, bliver det

endvidere fremhævet, at saalænge Kolonialkassen var betynget

med Gjældsposter, der maae betales — og Kommunen har

alene i indeværende Finantsaar kontraheret en Gjæld, der be-

løbe- mere end dens aarlige hidkomster, ^ 200,000 — var det

Administrationens og Kolonialraadets Pligt ikke at foretage nogen

Nedsættelse i Indtægterue.
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snitsopgjørelse for de sidste 10 Aar, fra 18*^^/fi(.— 18'^*/75,

udgjøre Omkostningerne ved Øens fulde Administration

c. S 178,500 aarligt — c. <^ 174,000 i det sidste Femaar

mod c. j^ 183,000 i det første (hvilket in parenthesi sagt

er c. ^ 30,000 mindre end i det nærmest foregaaende De-

cennium, fra 18^^/5fi— 18^'^/r,5, da Statskassen og den ko-

loniale Landkasse i Forening afholdt Udgifterne) — og for-

deles dette Beløb paa en Befolkning af 23,500 Mennesker,

giver det saaledes en Skattebyrde af ^ 7,58 paa hvert

Individ, eller, dersom man vil sammenholde det med

Gjennemsnittet af Sukkerudførslen i den samme Periode

(c. 14,500,000 Ib eller 9,666 Fade å 1500 ft), en Be-

skatning af ^ 18,62 pr. Fad Sukker.

Denne Beskatning har man fundet urimelig stor, og

man har navnlig fremhævet dens Høide ved at sammen-

ligne den med det tilsvarende Forholdstal paa den en-

gelske Barbados, hvor samtlige Skatter og Afgifter

opgives kun at falde med <^ 3,62 pr. Individ og med

<y 10,41 pr. Fad Sukker. Men imod enhver Sammen-

stiUing med denne lader der sig rette en væsentlig

Indvending; ved at bevise for Meget, beviser man

nemhg Intet; man beviser ikke, at de økonomiske

Betingelser for Driften ere absolut ugunstige paa St.

Croix, fordi de ere daarhgere end paa et Sted, hvor de

ere enestaaende heldige. I saa Henseende tør det da

først og fremmest anføres, at naar man herhjemme

vil drage denne Paralel og deraf udlede, at Administra-

tionen paa St. Croix er uforholdsmæssig kostbar, maa

man ikke oversee, at dersom Danmark, ligesom Eng-

land overfor Barbados, var istand til at afholde Løn-

ningerne til Overøvrighed og til en Militærstyrke med

et samlet Beløb af ^ 41,000, vilde Skattebyrden
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derved blive lettet med omtrent <^ 2 pr. Individ — til

*$ 5,87; den "vilde da være bragt langt nærmere til

et paa de engelske Øer (til Ex. paa St. Christophers, hvis

Størrelse og Befolkning kun hdet overgaaer St. Croix)

mere almindehgt Forhold: S 5 pr. Individ, om den end

var langtfra det Tal, der anføres for Barbados. En Ho-

vedaarsag hertil ligger imidlertid i St. Croix's Lidenhed;

dens Administration vilde formeentlig ikke koste 20 pCt.

mere, hvis den havde samme Areal ^som Barbados og

var dobbelt saa stor som den er. Men hvad der især

maa fremhæves imod enhver Henviisning til Barba-

dos, hvad enten den fremkommer herhjemme eller

fra Planterne paa St. Croix, er, at hiin er ene-

staaende i Verden — China ikke undtaget — med Hen-

syn til Befolkningens Tæthed og det dyrkede Areal; paa

8 Qvadratmile findes her 160,000 Mennesker, og omtrent

96 pCt. af Arealet er under Dyrkning. Det bliver derfor

ganske indlysende, at Skattebyrden, fordeelt paa denne

Befolkning, altid vil vise sig overordentlig lav, og at den

simple Sammenstilling med Forholdet paa andre Steder,

uden at tage de anførte Omstændigheder i Betragtning,

maa føre til, at dette sidste fremtræder overmaade

ugunstigt.

Hvad iøvrigt angaaer et Skjøn over den Ind-

flydelse, som en Beskatning af ^ 18,62 pr. Fad Sukker

kan antages at udøve paa det vestindiske Landbrug, vil

det næppe være muligt at komme ind paa nogen Under-

søgelse uden at fordybe sig i Detaillerne ved Driften.

Man tør da nøies med at fremhæve, hvad der er be-

grundet af Mænd, der særlig have prøvet disse For-

hold, at i Sammenligning med de mange og store

Udgifter, der ere forbundne med Driften af en Plantage,
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er det ikke de offentlige Skatter og Afgifter (Arealskatten

og Udførselstolden), der fordyre Agerbruget i en saadan

Grad, at det bliver lidet lønnende, men at der existerer

et Misforhold mellem Driftsomkostninger i det Hele og

Udbyttet af Produktionen , idet den indvundne Afgrøde

hverken staaer i et passende Forhold til det dyrkede

Areal, og ikke heller under Fabrikationen modtager

den Dehandling, der giver Udbyttet dets rette Mængde

og Værdi. Al den Forbedring i de økonomiske Vilkaar

for Driften, som Planterne forgjæves vente sig af en,

endog vidtgaaende. Lettelse i de nævnte Afgifter — den

vilde med andre Ord hidføres i langt større Omfang,

dersom man kunde tvinge Jorden til at give en blot i

ringe Grad forøget Afgrøde og underkaste denne en mere

tidssvarende Behandling*).

Et Exempel , hente!: fra Udgifterne ved Driften af en Plantage,

vil tjene til nogen Oplysning. Der vælges en Plantage, som er

en god Eiendom af Middelstørrelse, med 170 Acres (121 Tdr.

Land) i Sukkerdyrkning paa et Areal af ialt 309 Acres. Dens

Høst beløb sig i et Aar, der var noget bedre end et Mid-

delaars (13,000 Fade istedetfor 9000 Fade), til 140 Fade eller

209,000 '5 Sukker af god Qualitet, hvad der med en Værdi af

^ 4 pr. 100 tt og med det sædvanlige Tillæg af en Trediedeel

af Sukkerets Værdi, g 8,360, for Rom og Mallas giver en samlet

Bruttoindtægt af ^ 11,147.

Plantagens Arealskatter udgjorde ^ 147;

tii en Udførsels-Toldbodtaxt af ^ 4 pr. 100 u an-

drog Plantagens 5 pCt. Udførselstold paa Sukker ^418,
anslaaes Værdien af Rom og Mallas paa den an-

førte Maade til Va af Sukkerets Værdi, eller

til ^ 2,1S1, hvoraf der svares 3 pCt. i Udførsels-

told, bliver hertil at addere ^ 84,

Plantagens offentlige Skatter og Afgifter udgjorde

saaledes ^ 649.

Samtlige Udgifter ved en saadan Plantage (Skatter og Af-

gifter iberegnede) maae derimod anslaaes til jg 7000. Skulde
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Disse Fordele haaber man at opnaae ved Oprettelsen

af de saakaldte "Central fa ktorier« eller Fælleskogerier.

Ved disse Anlæg, der ere indrettede til at fremstille

Sukker af en stor Mængde Plantagers Rørafgrøde, vil

man tilveiebringe en naturlig Deling af Arbeidet. Plan-

teren vil da ikke længere behøve paa een Gang at

være Agerdyrker og Fabrikant, hvortil der mangler ham

den nødvendige Kapital og Arbeidskraft , men vil kunne

henvende hele sin Opmærksomhed paa Behandlingen af

Jorden, medens Fælleskogeriet ved Anvendelsen af de

bedste Maskiner og en Drift, der raader over alle

den nyere Tekniks Hjælpemidler, vil bringe et baade

forbedret og forøget Produkt af den indhøstede Rør-

mængde. Som man seer, er det saaledes en Hjælp af mere

indirekte Art, der tilsigtes for Planterne ved disse An-

man her antage, at Skattebyrden var det Jarlige Tryk, der

fremfor Alt maatte lettes paa St. Croix, for at Driften kunde

betale sig, og man da ved en eller anden heldig Omstændighed

saae sig istand til at nedsætte Skatterne med det Halve, vilde

denne Lettelse i det anførte Exempel betyde en Besparelse paa

Omkostninger af ^ 325. Udgifterne ved Plantagen vilde blive

^ 6,675 istedetfor g 7000, og Nettoudbyttet blive forøget til

^ 4,482 istedetfor ^ 4,157, en Forskjel, der vistnok maa er-

kjendes ikke at kunne være af nogen særdeles Indflydelse for

Driftens Vedligeholdelse eller Fremgang. Det sees derimod, at

det hele Beløb af Skatter og Afgifter vilde være dækket ved

en forøget Produktion af 8 Fade Sukker paa det samme Areal

af 170 Acres, og at dersom Produktionen paa denne Plantage

var bleven bragt tii 170 Fade, eller til istedetfor ^/s Fad pr. Acre

at udgjøre 1 Fad pr. Acre, hvilket jo antages for det Middel-

udbytte, der bør kunne opnaaes, vilde Bruttoindtægten være

bleven forøget med ^ 2,400 (^ 1800 -J- Vs heraf for Rom og

Mallas), medens den fuldstændige Skattefrihed kun vilde have

forøget den med ^ 650.
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læg. De ville ikke ligefrem bidrage til at forøge hnns

Indtægter, thi Tanken er jo ingenlunde den, som maa-

skee Enkelte have kunnet antage paa St. Croix, at Fælles-

kogerierne, der tænkes oprettede som store, paa Aktier

grundede Fabrikanlæg og saaledes have deres egen For-

tjeneste for Øie, skulle betale en høiere Priis for Rø-

rene end den. Planterne selv kan bringe ud af dem,

men ved at begrændse hans Virksomhed ville de

sætte ham istand til at indvinde en langt større Rør-

afgrøde af den samme Ager. Ved Siden heraf aabne

de ham ogsaa Adgang til at indrette Driften med en

større Økonomi. Naar i daarlige Aaringer Forholdet

mellem Driftsomkostningerne og Udbyttet stiller sig saa

ugunstigt, og naar man til Ex. regner, at der behøves

en Høst paa St. Croix af 7000 Fade (i de sidste 3 Aa-

ringer har Øen kun produceret henholdsviis 6,700,

6,400 og 2,600 Fade) for blot at dække Udgifterne

ved Driften, uden at der bliver Noget tilbage til

Renter eller Afdrag paa indestaaende Kapitaler, end

sige nogen Fortjeneste, hgger Aarsagen jo væsentlig deri,

at den bestaaende Arbeidsordning ikke tillader en for-

holdsmæssig Indskrænkning af den aldeles overveiende

Udgift, nemlig Arbeidslønnen. Mere end 50 pCt., af den

samlede Udgift ved Plantagen medgaaer til Markarbej-

derens Løn, deels i rede Penge og deels i Fødemidler,

og denne Udgiftspost bliver væsentlig den samme, hvad

enten Driften giver et stort eller et ringe Udbytte, idet

Planteren forud, ved en Aarskontrakt , har bundet sig

med sine Arbeidere og med saa stort et Antal, som

han i Forventning om en gunstig, men uberegnehg

Høst, har kunnet magte. Ved at fritages for selv
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at være Fabrikant, vil han derimod kunne indskrænke

Arbeidsstyrken til et Tal, der passer med et mere regel-

mæssigt og dagligt Behov, og naar Høstens travle Tid

kommer, hvor Markarbeidet er meest paatrængende og

hvor det gjælder saa hurtig som muligt at faae det af-

skaarne Rør udpresset, behøver han ikke at dele sin

Arbeidsstyrke , for at anvende en overveiende* Deel ved

Møllen og i Kogeriet. Man venter overhovedet, at der

ved en Adskillelse af Fabrikationen fra Agerbruget vil

aabne sig en let og naturlig Adgang til en Reform i den

bestaaende Arbeicj^erlovgivning , navnlig saaledes, at det

saakaldte Akkordsystem {task-work), hvorom der har været

forhandlet saa ofte, uden at der er hidført nogen Af-

gjørelse, kan blive indført, saa at Arbeideren, istedetfor

at erholde en fast, lovbestemt Dagløn efter Arbeidstiden,

uden at der tages Hensyn til den Dygtighed og FMd,

som han har udviist, kan indgaae fri Overeenskomst om

at blive betalt efter Arbeidets Mængde og dets Godhed,

og derved faae den kraftigste Spore til Virksomhed og

Kappelyst.

Næst disse Fordele ville Centralfaktorierne bi-

drage til, at en stor Deel af den Jord, der er ud-

gaaet af Sukkerdyrkning, og som nu henligger som

udyrkede Strækninger, bevoxede med Krat og Græs, de

saakaldte « Kvægplantager
»

, bringes tilbage til Kul-

tivation. Den nuværende Driftsordning kræver altfor stor

en Kapital til Maskiner og Værker til at Smaafolk kunne

indlade sig paa det kostbare Agerbrug, men et Fælles-

kogeri, der modtager Afgrøden ligesaavel fra den mindste

som fra den største Lod, vil gjøre det muligt ogsaa for

den Ubemidlede at erhverve og leie Jord til Dyrkning af

Sukker. Der aabnes derved den lediggaaende Bybefolk-
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ning en Adgang til Erhverv, man fremmer en Overgang

af Jorden til Selveiendom ved at muliggjøre de smaa

Agerbrug, og der ligger heri maaskee en Spore til en

yderligere Emancipation af Arbeiderbefolkningen. Denne

Mulighed kunde vistnok fortjene en Imødekommen.

Dersom Fremtiden skulde bringe den tropiske Jord paa

de Hænder, der ene ere istand til at dyrke den, kan

denne Mulighed næppe skjønnes Andet end naturhg,

og netop nogle af de Egenskaber, der ere tjenlige for

det mindre Agerbrug, det ihærdige Arbeide, den store

Paapasselighed og et personligt Tilsyn med alle Enkelt-

heder, vil man ikke, selv under de nuværende Forhold,

kunne frakjende en mere opvakt Blandingsrace eller

endog selve Negerbefolkningen. Det er jo betegnende,

at den eneste Mand, der herhjemmefra er bleven belønnet

med en Opmuntring for Landboflid, med det kgl. Land-

husholdningsselskabs (Collins) Medaille, i Forbindelse

med et Hædersdiplom, netop er en Neger, der havde

viist en fremragende Dygtighed og Energi ved med over-

ordentlig smaa Midler at bringe et stedse forøget Areal

af en Kvægplantage tilbage til Sukkerdyrkning.

Det er saaledes en lovende Fremtid, som man ven-

ter for St. Croix af Fælleskogerierne, og at dette

Haab er bygget paa Mere end en Formodning, tør

fremgaae af, at de omliggende større og velhavende Øer

forlængst have været forsynede med disse Anlæg, og

at de der siges at tilfredsstille baade Eierne af Jorden

og Selskabernes Aktionærer; paa Martinique og Gua-

deloupe skulle Faktorierne endog give indtil 20 pCt. i

Udbytte. Om den Rentabilitet, som de maa formodes at

ville udvise paa St. Croix, der jo er en mindre 0, tør
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selvfølgelig kun en Tekniker udtale en Mening*). Naar

enkelte Medlemmer i Kolonialraadet have næret Tvivl i

denne Retning, tør man dog næppe tillægge den nogen

særlig Vægt; ganske afseet fra, at der vanskelig vil

findes Enstemmighed om nogetsomhelst Anliggende, der

vedrører Planternes Interesser, tegner Høsten for inde-

værende Aar jo meget gunstig, og det gode Bygeveir

bringer, som bekjendt, let en Planter til at holde

paa sine gamle Sædvaner. I det Hele har dog Tan-

ken om Oprettelsen af Fælleskogerier fundet en varm

Tilslutning, og man nærer ogsaa i Kolonialraadet de

bedste Forventninger om deres Virksomhed; ^dhe Govern-

ment has discovered a gold mine or a diamopd field

somewheren , udbryder en Indsender i "St. Croix Avis>»

(Nr. 74 pr. 1874), og den mere umiddelbare Glæde finder

sit Udtryk i Omkvædet til den nye Folkevise

:

« Central Factories all ivill cure

And remove all troubles, sure».

Hvorledes skal imidlertid Moderlandet stille sig til

dette Foretagende? — Der er jo den væsentlige For-

skjel mellem Kongerigets Stilling overfor St. Thomas

og ligeoverfor St. Croix, at medens Befolkningen paa den

første ingensinde gaaer videre end til at bede om at

blive fritaget for at erlægge et Bidrag til de fælles Stats-

fornødenheder, som den mener ikke at have Evne til at

udrede, møder St. Croix med gjentagende Anmodning

om, at Statskassen vil komme Øen til Hjælp i dens Nød.

Dersom man nu kaster et Blik tilbage paa, hvad Konge-

*) Med Hensyn til de nærmere Beregninger og den tekniske Detail

henvises der til de 2de ovenanførte Artikler i »Dagbladet« af

Cand. poljt. Hagemann.
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riget allerede har ydet til St. Croix, kunde den Betragt-

ning maaskee ligge nær, at Planterne maae rives ud af

en Illusion om, at de ved at henvende sig til Moderlandet

kunne faae en Næringsvei, der ikke kan betale sig i de-

res Hænder, bragt paa Fode igjen. Man vil foreholde

dem, at de Millioner, der ere sænkede paa St. Croix, ere

øste ligesom Vand i Ørkenen, og at Virkningen ikke er

bleven nogen anden, end at Øen nu atter siges at gaae sin

fuldstændige og sikkre Undergang imøde. Men denne Be-

tragtning, som mulig kunde have nogen Berettigelse i 1871,

da der var Tale om at forstrække Planterne selv med et

Laan til Fremme af Sukkerproduktionen, og Rigsdagen

nægtede at gaae ind paa et saadant Forslag, finder vanske-

lig Anvendelse i det foreliggende Tilfælde , hvor Hjælpen

søges tilveiebragt paa en Maade, ganske forskjellig fra

tidligere. Dennesinde er der jo ikke Tale om at yde

selve Bierne af Jorden noget Laan; man vil ikke direkte

yde dem I Cent, men man vil hjælpe den hele ved at

forstrække Midler til Oprettelsen af et industrielt Anlæg,

der kan lægge en ny Grundvold for dens Produktion og

sætte Befolkningen istand til ved egne Kræfter at faae et

lønnende Udbytte af dens Virksomhed. 1 visse Maader

maatte man maaskee , naar man seer hen til de store

Goder, der ventes tilveiebragte ved disse Anlæg, ikke for

en enkelt Klasse, men saa at sige for Enhver paa St.

Croix, der vil behytte sig af dem, kunne sammenstille

dem med et Jernbaneanlæg herhjemme — endogsaa i

rent teknisk Forstand, forsaavidt den overveiende Deel af

den Sum, hvormed Statsaktiverne foreslaaes at komme

Foretagendet til Hjælp, kan formodes at ville medgaae til

de Transportmidler, Sporveie og Rørledninger, der ud-

kræves for at give Enhver Adgang til at benytte sig af
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Anlæget. Spørges der da, om Statskassen, uden at

udsætte sig for at lide Tab, tør understøtte og-

saa et saadant vestindisk Jernbaneanlæg, maa paa

dette Sted nøies med en Henvisning til, at St. Croix

Kolonialkasse jo har overtaget en vis Garanti ved i

et Tidsrum af 20 Aar at sikkre 6 pGt. Udbytte af

den nødvendige Aktiekapital, og at det eventuelle Til-

skud fra Kongeriget vil være sikkret ved Pant i Sel-

skabets faste Eiendomme i Vestindien. Men ved Siden

af enhver Betragtning af den Byrde, der paadrages Stats-

kassen, maa det ikke lades af Øie, at de Tab, der kunne

foranlediges ved at unddrage Øen den foreslaaede

Understøttelse, mulig kunde blive langt større. Det Be-

løb, som Statsaktiverne fremdeles har indestaaende i faste

Eiendomme paa St. Croix, er jo ikke ganske ubetydeligt,

c. ^ 280,000 eller 1 Mill. Kroner; der er tabt Millioner

paa disse Krav, men skal der være nogen Udsigt til, at

den sidste Rest kan blive dækket, synes alene Fælles-

kogerierne at aabne Muligheden derfor. Thi dersom

disse Anlæg ikke tilveiebringes , siges Øen jo at maatte

gaae tilgrunde, d. v. s. efterhaanden gaae ud af Sukker-

dyrkning og blive et forarmet Stykke Land, en Kvæg-

plantage paa samme Maade, som Tortola er bleven det

for England eller St. Barthelemy for Sverrig. Dog langt

videre strække sig vel de Tab, som man maatte være

forberedt paa at møde ved at see St. Croix som en

ødelagt Koloni. Selv om Statskassen kunde undgaae at

yde Tilskud for at forhindre en talrig Arbeiderbefolkning

fra at lide Nød, idet enhver Arbeidsfør vel snart vilde

udvandre, turde der dog blive et Krav, som ikke kunde

afvises, nemlig det at opretholde Ordenen og Sikkerheden

derovre; Kommunen kunde derved blive en vedvarende
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Byrde for den danske Statskasse paa lignende Maade,

som til Ex. St. Jan er det for St Thomæ Kolonialkasse.

Og vilde man slutte med en Stemningsbetragtning, ikke til

Fordeel for Planterne, men til Gunst for den danske 0,

bestaaer der jo ogsaa et vist Forhold mellem Kongeriget

og St. Croix 5 et Forhold, hvorefter Kongeriget i den

koloniale Terminologi betragtes som Moderland over-

for Øen, og det kunde dog være, at man i sin Tid,

uanseet de mulige pekuniære Offre, maatte fortryde, om

man havde ladet "Vestindiens Havew, « Juvelen i det

caraibiske Havn, gaae over til at blive en Ødemark.
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